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Examen VMBO-KB 

2021 

biologie CSE KB 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 51 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

KB-0191-a-21-2-o

tijdvak 2 
dinsdag 22 juni 

13.30 - 15.30 uur 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 

Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 

Een praktische opdracht 

Shafiek en Stefan schrijven een verslag van een praktische opdracht. De 
titel van hun verslag is: “Geven pissebedden koolstofdioxide af aan de 
lucht?” 

1p 1 In de inleiding van hun verslag schrijven ze, dat in de cellen van de 
pissebedden verbranding optreedt. De brandstof die daarvoor nodig is, 
halen de pissebedden uit hun voeding. Daarnaast nemen ze ook nog een 
gas uit de lucht op. 
 Welk gas wordt verbruikt bij de verbranding?

Shafiek heeft voor het verslag de twee buizen van de proefopstelling 
nagetekend (zie de afbeelding hieronder).  

indicator

pisse-
bedden

P Q

soort zeefje
(gaas)

lucht

rubberen
stop

indicator

Onderin de buizen zit een indicator. Dat is een kalkwater-oplossing 
waarmee koolstofdioxide aangetoond kan worden. 

1p 2 Leg uit wat de functie is van buis Q bij het experiment. 

1p 3 Bij de resultaten in hun verslag geven de jongens aan dat de 
indicatoroplossing in buis P tijdens het experiment verandert. 
 Schrijf een conclusie op uit de resultaten van dit experiment.
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Loopsnelheid en ademhaling 

1p 4 De afbeelding is een lengtedoorsnede van  
een gedeelte van het hoofd en de hals op  
een bepaald moment tijdens diepe  
ademhaling. 
De pijl geeft de richting van de 
luchtstroom aan.      
Zijn er tussenribspieren samengetrokken 
op dat moment? En zijn de 
middenrifspieren dan samengetrokken? 
A geen van de genoemde spieren zijn  

samengetrokken 
B alleen tussenribspieren zijn  

samengetrokken 
C alleen middenrifspieren zijn  

samengetrokken 
D zowel tussenribspieren als middenrifspieren  

zijn samengetrokken 

1p 5 Er wordt een onderzoek gedaan naar het verband tussen loopsnelheid en 
ademhaling.  
De resultaten van enkele uitgevoerde metingen staan in de tabel. 

loopsnelheid 

(km/uur) 

aantal 

inademingen per 

minuut 

hoeveelheid lucht 

per inademing 

(liter) 

totale hoeveelheid  

ingeademde lucht 

per minuut (liter) 

2 15 0,8 12,0

5 17 1,6 27,2

7 19 2,0 38,0

9 20 2,5 X

 Welk getal moet in de tabel bij X worden ingevuld?

2p 6 Maak op het grafiekpapier op de uitwerkbijlage een lijndiagram van de 
totale hoeveelheid ingeademde lucht per minuut bij de vier verschillende 
loopsnelheden. 

1p 7 Bij een proefpersoon wordt bij verschillende loopsnelheden de 
hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed van een beenader gemeten. 
 Is de hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed van een beenader het

grootst bij loopsnelheid 2 of bij loopsnelheid 7? Leg je antwoord uit.
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Smaak 

Bij het proeven spelen vier soorten smaakzintuigcellen een rol. 
Van elk van deze soorten liggen smaakzintuigcellen in groepjes in de tong 
bij elkaar. Eén zo’n groepje wordt een smaakknop genoemd (zie de 
afbeelding hieronder).   

P

Q

R

Legenda:
P

Q 
R

= prikkelontvangende uitloper van
   de zintuigcel (smaakhaar)
= zintuigcel
= uitlopers van zenuwcellen

1p 8 In de afbeelding zijn onder andere uitlopers van bepaalde zenuwcellen 
weergegeven. 
Tot welk type zenuwcel behoren deze cellen? 
A tot de bewegingszenuwcellen 
B tot de gevoelszenuwcellen 
C tot de schakelcellen  

1p 9 Wat is een adequate prikkel voor een smaakzintuigcel in de tong? 
A alleen gasvormige stoffen 
B alleen opgeloste stoffen 
C zowel gasvormige als opgeloste stoffen 
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Trommelvliesbuisjes 

Bij een middenoorontsteking bevindt zich vocht in de trommelholte. Als 
gevolg hiervan kan iemand met zo’n ontsteking minder goed horen.  
Als een kind regelmatig een middenoorontsteking heeft, wordt wel een 
trommelvliesbuisje geplaatst (zie de afbeelding). Door het buisje wordt 
vocht uit de trommelholte afgevoerd.  

1p 10 Leg uit waardoor je minder goed kan horen, als zich vocht in de 
trommelholte bevindt. 

1p 11 Hoe heet het deel van het oor waarin het vocht uit de trommelholte 
terechtkomt, als het afgevoerd wordt door een trommelvliesbuisje? 
A de buis van Eustachius 
B de gehoorgang 
C het slakkenhuis  

Problemen met de lever 

2p 12 Bij sommige ziekten wordt de lever van de patiënt onherstelbaar 
beschadigd. 
Als gevolg hiervan moet zo iemand een aangepast dieet houden. 
 Moet de voeding dan weinig eiwitten, weinig koolhydraten of weinig

vetten bevatten? Leg je antwoord uit.
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De menstruatiecyclus 

In de afbeelding zijn de veranderingen in de dikte van het 
baarmoederslijmvlies van Yvonne weergegeven gedurende een aantal 
weken.  

dikte van het
baarmoeder

slijmvlies

P tijdQ R S

1p 13 In welke periode in de afbeelding treedt menstruatie op? 
A in periode P 
B in periode Q 
C in periode R 
D in periode S  

1p 14 Bij Yvonne is in de weken die in de afbeelding zijn weergegeven, geen 
bevruchting opgetreden. Als er wel een bevruchting optreedt en een 
vrouw zwanger wordt, zijn de veranderingen in het baarmoederslijmvlies 
anders. 
In de afbeelding hieronder zijn twee diagrammen weergegeven.   

dikte van het
slijmvlies

tijdT
diagram 1

dikte van het
slijmvlies

tijdT
diagram 2

 Welk cijfer geeft het diagram weer van de dikte van het
baarmoederslijmvlies van een vrouw die zwanger wordt als er een
bevruchting optreedt op tijdstip T, cijfer 1 of cijfer 2? Leg je antwoord
uit.

1p 15 Vrouwen met een zeer onregelmatige menstruatiecyclus wordt soms 
aangeraden de pil te gaan gebruiken. Door gebruik van de pil wordt de 
cyclus regelmatiger. 
De pil is eigenlijk een middel om zwangerschap te voorkomen. 
 Leg uit waardoor er bij gebruik van de pil geen bevruchting plaats

vindt.
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De navelstreng 

Tijdens de zwangerschap verbindt de navelstreng het ongeboren kind met 
de placenta. Door de navelstreng worden stoffen vervoerd: naar het kind 
toe en van het kind af. Na de geboorte wordt de navelstreng afgebonden 
en doorgeknipt. 

1p 16 Komt in een navelstreng een ader voor? En komt er een slagader in voor? 
A alleen een ader 
B alleen een slagader 
C zowel een ader als een slagader 

1p 17 Behoren de bloedvaten in de navelstreng tot de bloedsomloop van het 
kind, van de moeder, of van beiden? 
A alleen van het kind 
B alleen van de moeder 
C zowel van het kind als van de moeder 

Eiwit in een maaltijd 

2p 18 Iemand eet 's avonds een maaltijd die bestaat uit twee delen: 
 deel 1 bevat 150 g aardappelen met 100 g spinazie en 100 g gehakt
 deel 2 bevat 150 g yoghurt met 5 g suiker
Hieronder is een gedeelte van de voedingsmiddelentabel weergegeven.

Samenstelling per 100 g voedingsmiddel 

voedingsmiddel 

energie 

(kJ) 

eiwit 

(g) 

vet 

(g) 

kool-

hydraten 

(g) 

water 

(g) 

aardappelen (gekookt) 289 2 - 15 79

gehakt 1319 16 28 - 56

spinazie 62 2 0,5 0,5 92

suiker 1700 - - 100 -

yoghurt 260 3,5 3,5 4 88

 Bevat deel 1 of deel 2 van de maaltijd het meeste eiwit? Leg je
antwoord uit met een berekening.
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Sikkelcel-ziekte 

Rode bloedcellen zijn zó gebouwd, dat ze makkelijk door de allerkleinste 
bloedvaatjes getransporteerd kunnen worden. 
Bij patiënten die lijden aan sikkelcel-ziekte kunnen de rode bloedcellen 
een afwijkende vorm krijgen. 
Dat gebeurt wanneer het bloed zuurstofarm wordt. 
Deze bloedcellen worden dan sikkelcellen genoemd. 
Door hun afwijkende vorm verstoppen sikkelcellen kleine bloedvaatjes en 
raken weefsels beschadigd of sterven zelfs af.   

1p 19 In de tekst wordt gesproken over "de allerkleinste bloedvaatjes". 
Wat is de naam van deze bloedvaatjes? 
A aders 
B haarvaten 
C slagaders  

1p 20 Leg uit dat een weefsel kan afsterven als er minder bloed doorheen 
stroomt als gevolg van verstopte bloedvaatjes. 

1p 21 Opgehoopte sikkelcellen worden afgebroken. Het tekort aan rode 
bloedcellen wordt dan snel weer aangevuld door het aanmaken van grote 
aantallen nieuwe rode bloedcellen. 
Waar worden nieuwe rode bloedcellen gemaakt? 
A in de lever 
B in de nieren 
C in het beenmerg  
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Een maagzweer 

1p 22 Bepaalde bacteriën in de plooien van de maagwand spelen een rol bij het 
ontstaan van een maagzweer. Het heeft lang geduurd, voor men ontdekte 
dat deze bacteriën in de maag van veel mensen voorkomen. 
In de maag heersen omstandigheden die de meeste bacteriën niet 
overleven. 
 Noem een oorzaak waardoor de meeste bacteriën niet kunnen

overleven in de maag.

1p 23 Men vermoedt, dat stress invloed heeft op het ontstaan van een 
maagzweer. 
Door stress is de doorbloeding van de maagwand verminderd. 
Eén van de gevolgen is, dat witte bloedcellen hun werk in de strijd tegen 
de bacteriën niet goed kunnen doen.   
In de afbeelding zijn drie verschillende bloeddeeltjes met een letter 
aangegeven. 

Welke letter geeft een witte bloedcel aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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Spataders 

Spataders komen meestal voor in de benen. 
Ze zijn te zien als opgezwollen, blauwe bloedvaten die 
door de huid heen schijnen. 
Spataders ontstaan door veranderingen in de wand van 
de aders en door niet goed werkende kleppen in die 
bloedvaten. 
Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van 
spataders zijn: erfelijke aanleg, altijd veel zitten of staan 
en overgewicht. Ook hormonen die gemaakt worden door 
de eierstokken vergroten de kans op spataders.   

1p 24 In de onderstaande afbeelding zijn een slagader en een ader 
weergegeven. 
De vergroting is hetzelfde.   

 Welke tekening geeft een ader weer? Leg uit waaraan je dat in de
tekening kunt zien.

1p 25 Wat is de functie van de kleppen in de beenaders? 

1p 26 Leg uit waardoor spataders vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. 
Gebruik de bovenstaande informatie. 

1p 27 Mensen die bij hun werk veel zitten of staan, wordt aangeraden 
regelmatig de voeten en de benen te bewegen. 
Op de uitwerkbijlage staan twee uitspraken. 
 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is.
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1p 28 Een gevolg van spataders kan zijn, dat het weefselvocht uit de benen niet 
goed wordt afgevoerd. Er ontstaat dan vochtophoping in de benen. 
Door welke vaten wordt weefselvocht uit de benen afgevoerd? 
A alleen door bloedvaten 
B alleen door lymfevaten 
C zowel door bloedvaten als door lymfevaten 

1p 29 Noem een functie van weefselvocht. 

De mannelijke voortplantingsorganen 

In de afbeelding zijn onder andere de mannelijke voortplantingsorganen 
weergeven. Vier delen zijn met een letter aangegeven.   

P
Q

R

S

2p 30 Geef de naam van deel P en van deel Q. 
Schrijf je antwoord zó op: 
deel P =  ................... 
deel Q =  ................... 

1p 31 Door welk van de delen R en S kan zowel afvoer van zaadcellen als 
afvoer van urine plaatsvinden?  
A alleen door deel R  
B alleen door deel S 
C zowel door deel R als door deel S 
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Een oogonderzoek 

Om het netvlies en het vaatvlies van een patiënt te onderzoeken, laat een 
oogarts soms foto’s van de binnenkant van de ogen maken. 
Om de bloedvaten in het oog zichtbaar te maken, wordt eerst een 
speciale kleurstof ingespoten in een armader van de patiënt. De kleurstof 
wordt met het bloed naar het hart gevoerd en daarna door het hele 
lichaam. 

1p 32 In de afbeelding is een schematische weergave van de bloedsomloop 
weergegeven.   

arm

lever

 Geef de naam van het bloedvat waardoor de kleurstof met het bloed
de rechterboezem binnenstroomt.

1p 33 Voordat de foto’s gemaakt worden, wordt een vloeistof in de ogen 
gedruppeld. Hierdoor worden de pupillen wijder. 
Trekken de kringspieren zich meer samen als de pupil wijder wordt? En 
trekken de lengtespieren zich dan meer samen? 
A alleen de kringspieren 
B alleen de lengtespieren 
C zowel de kringspieren als de lengtespieren 
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1p 34 De foto’s worden met behulp van blauw 
flitslicht en met een speciale camera 
gemaakt. Het flitslicht gaat het oog 
binnen en verlicht de binnenkant van 
het oog. 
Enkele delen van het oog zijn: 
1 het glasachtig lichaam 
2 het hoornvlies 
3 de lens 
In welke volgorde passeert het flitslicht 
deze delen, voordat het op het netvlies 
valt? 
A 1 - 2 - 3 
B 1 - 3 - 2 
C 2 - 1 - 3 
D 2 - 3 - 1 
E 3 - 1 - 2 
F 3 - 2 - 1  

1p 35 Op de onderstaande foto van de binnenkant van het oog zijn bloedvaten 
te zien en het netvlies met de gele vlek en de blinde vlek.  

In het netvlies liggen zintuigcellen: de kegeltjes en de staafjes. 
 Liggen er kegeltjes in de blinde vlek? En liggen er kegeltjes in de gele

vlek?
Geef het met kruisjes aan in de tabel op de uitwerkbijlage. 
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Jicht 

Jicht is een stofwisselingsziekte. 
Iemand met jicht heeft teveel urinezuur in zijn bloed. 
Urinezuur ontstaat bij het afbreken van eiwitten. 
Dit urinezuur wordt bij zo'n patiënt onvoldoende met de urine 
uitgescheiden. 
Het urinezuur dat in het lichaam achterblijft, beschadigt gewrichten. 
Deze gewrichten worden daardoor erg pijnlijk. 
Naast medicijnen krijgt een jicht-patiënt een dieet voorgeschreven. 
Zo'n dieet bevat weinig eiwitrijke voedingsmiddelen en veel vezelrijke 
producten. 

1p 36 Welke organen werken bij een patiënt met jicht onvoldoende om urinezuur 
uit het bloed te verwijderen? Gebruik de bovenstaande tekst. 
A de darmen 
B de longen 
C de nieren  

1p 37 Het dieet van een jicht-patiënt bevat weinig vlees. 
 Geef hier een reden voor. Gebruik de bovenstaande tekst.

Witlof 

Witlof wordt gekweekt uit witlofwortels. 
Deze wortels worden in het donker in een bak met water en 
voedingsstoffen gezet. Aan een wortel groeien dan witte 
bladeren die samen een kropje vormen.   
Na drie weken kunnen de witlofkropjes geoogst worden. 
Wanneer de bak met wortels in het licht wordt gezet, groeien 
er groene kropjes aan de wortels.  

witlof-
wortels

in het donker:
witte kropjes

in het licht:
groene kropjes
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1p 38 Vindt fotosynthese in volledig witte kropjes plaats? En vindt fotosynthese 
in groene kropjes plaats? 
A alleen in volledig witte kropjes 
B alleen in groene kropjes 
C zowel in volledig witte als in groene kropjes 

1p 39 Het water in de bak bevat voedingsstoffen die opgenomen worden door 
de witlofwortels. 
Nemen de wortels glucose op? En nemen ze voedingszouten (mineralen) 
op? 
A alleen glucose 
B alleen voedingszouten 
C zowel glucose als voedingszouten 

Konijnen 

Lees eerst de bijlage met informatie 1 tot en met 8 en beantwoord dan 
vraag 40 tot en met 51. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de 
informatie gebruiken. 

2p 40 In informatie 1 staan twee konijnen van een verschillend ras afgebeeld. 
Het zwarte streepje onder elke afbeelding is in werkelijkheid 5 centimeter 
groot. 
 Bepaal met behulp van de determineertabel van informatie 8 tot welk

ras konijn P behoort. Schrijf ook de nummers op van de stappen uit de
tabel die je hebt genomen.

1p 41 Konijnen hebben tanden en kiezen die altijd doorgroeien. 
 Leg uit wat het voordeel is van het doorgroeien van tanden en kiezen

voor een konijn.

1p 42 Bij zoogdieren komen verschillende typen kiezen voor. 
Welk type kiezen heeft een konijn? 
A knipkiezen 
B knobbelkiezen 
C plooikiezen  

1p 43 Hoeveel gram vocht moet een konijn van 3 kg dagelijks opnemen met zijn 
voedsel? 

1p 44 Een konijn dat veel groenvoer eet, drinkt veel minder dan een konijn dat 
droogvoer eet. 
 Leg uit waarvoor een konijn dat veel groenvoer eet, niet zoveel hoeft

te drinken.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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1p 45 De eerste drie weken nadat een konijn jongen heeft gekregen, eet en 
drinkt ze veel meer dan een konijn zonder jongen. 
 Leg uit waarvoor een konijn in die periode veel moet eten en drinken.

1p 46 In informatie 3 is het verteringskanaal van een konijn afgebeeld. 
 Welk cijfer geeft het deel aan waarin vooral voedsel wordt afgebroken

door bacteriën (zie informatie 5)?

2p 47 In omstandigheden die veel stress opleveren, kan een konijn een tekort 
aan bepaalde voedingsstoffen krijgen, zelfs als hij voldoende eet. 
 Aan welke twee groepen voedingsstoffen kan een konijn dan vooral

een tekort krijgen? Leg je antwoord uit met behulp van informatie 5.

1p 48 Een stukje van een natte keutel van een konijn wordt bekeken door een 
microscoop. Er zijn onder andere cellen te zien met een celwand en een 
celkern. 
 Kunnen deze cellen bacteriën zijn? Leg je antwoord uit.

1p 49 Tamme konijnen kunnen het hele jaar jongen krijgen, wilde konijnen niet. 
 Verklaar dit verschil.

1p 50 De draagtijd is bij een haas langer dan bij een konijn. Dit heeft te maken 
met het feit dat hazen nestvlieders zijn en konijnen nestblijvers (zie 
informatie 7). 
 Leg uit dat de draagtijd van een nestvlieder naar verhouding langer

moet zijn dan die van een nestblijver.

1p 51 De afbeelding geeft het skelet van twee achterpoten weer: één van een 
konijn en één van een even grote haas.     

 Welke letter geeft het skelet weer van een achterpoot van een haas?
Leg je antwoord uit met behulp van de informatie.

einde  
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Konijnen 

Lees eerst informatie 1 tot en met 8 en beantwoord dan vraag 40 tot en 
met 51. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie 
gebruiken. 

Informatie 1 Wild en tam 

Op veel plaatsen in Nederland komen wilde konijnen voor die vrij in de 
natuur leven. 
Tamme konijnen worden gehouden als huisdier of gefokt voor het vlees. 
Er zijn meer dan 100 rassen bij tamme konijnen. Deze rassen verschillen 
in onder andere kleur, grootte, oorlengte en beharing.     
In de afbeelding zijn twee van zulke rassen weergegeven. 
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Informatie 2 Gebit 

In de afbeelding is een schedel van een konijn weergegeven. 
Konijnen zijn planteneters. De snijtanden worden vooral gebruikt om te 
knagen. Met de kiezen wordt het voedsel fijngemalen. Zowel de tanden 
als de kiezen slijten snel door het vele knagen en kauwen op harde 
plantendelen. 

Informatie 3 Verteringskanaal 

Legenda:
1 = slokdarm
2 = maag
3 = twaalfvingerige darm
4 = alvleesklier
5 = blinde darm

  6 = endeldarm
  7 = dikke darm
  8 = dunne darm
  9 = galblaas
10 = lever
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Informatie 4 Voeding 

Wilde konijnen eten allerlei plantensoorten. Voor tamme konijnen die als 
huisdier gehouden worden, is speciaal droogvoer te koop. Dit bestaat uit 
harde, droge brokjes die allerlei voedingsstoffen bevatten. Voor een 
goede werking van het verteringskanaal is het belangrijk dat ze daarnaast 
ook voldoende hooi en groenvoer krijgen. Groenvoer bestaat uit verse 
planten zoals paardebloemblad, boerenkool, sla en andijvie. Hooi bevat 
veel voedingsvezels. Konijnen moeten dagelijks 10% van hun 
lichaamsgewicht aan vocht opnemen. 

Informatie 5 Keutels 

In de blinde darm, die bij konijnen veel groter is dan bij mensen, worden 
harde plantendelen door bacteriën afgebroken. In de dikke darm worden 
van deze halfverteerde massa zachte, natte keutels gevormd die veel 
eiwitten, vitamine B en vitamine K bevatten. Als konijnen deze zachte 
keutels uitpoepen, eten ze die meteen weer op. De keutels worden dan 
verder verteerd. Daarnaast produceren konijnen harde, droge keutels die 
uit onverteerbare resten bestaan. Deze keutels worden niet meer 
opgegeten. 
Het is gebleken dat in omstandigheden die veel stress opleveren voor het 
konijn, de vorming van natte keutels sterk vermindert. Stress heeft geen 
invloed op de productie van harde, droge keutels. 

Informatie 6 Voortplanting 

Tamme konijnen planten zich het hele jaar voort. Wilde konijnen krijgen 
alleen jongen van maart tot oktober. 
De jongen worden na een draagtijd van 31 dagen geboren. Een konijn 
krijgt zes tot tien jongen per keer. De eerste drie weken krijgen de jongen 
alleen moedermelk. In die periode kan het gewicht van de jongen 
toenemen tot wel vijf maal het geboortegewicht. 
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Informatie 7 Konijnen en hazen 

Hazen worden vaak voor konijnen aangezien. Er zijn echter duidelijke 
verschillen.    

konijnen hazen
oren korter dan de kop oren langer dan de kop 

nestblijvers: jongen worden naakt, 

blind en doof geboren 

nestvlieders: jongen worden behaard en met 

open ogen en oren geboren 

graven holen in de grond graven geen holen 

24 chromosomen per cel 48 chromosomen per cel 

snelheid tot 38 km/uur  snelheid 55 – 70 km/uur 

kunnen niet hoog springen kunnen vanuit stilstand wel 1,5 m hoog 

springen 
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Informatie 8 Determineertabel voor enkele konijnenrassen  

1 a De haren zijn langer dan 7 cm ...................................................................... 2 
b De haren zijn korter dan 7 cm ....................................................................... 3 

2 a Wel oorpluimen ............................................................................................ 4 
 b Geen oorpluimen ............................................................................. voskonijn 

3 a De oren zijn kleiner dan 5 cm ........................................................ kleurdwerg 
b De oren zijn groter dan 5 cm......................................................................... 5 

4 a Licht gekleurde ogen .................................................................. angorakonijn 
 b Donker gekleurde ogen ................................................................. Amerikaan 

5 a Lengte van de oren gelijk aan vier maal de lengte van de kop . Engels hangoor 
b Lengte van de oren minder dan vier maal de lengte van de kop .................... 6 

6 a Vacht met zebratekening ................................................................. Japanner 
b Vacht zonder zebratekening .............................................................. Papillon 

einde  
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biologie CSE KB 2021-2 

uitwerkbijlage 

 

 6 

 .............................. 

  ...............................

27  
uitspraken juist onjuist
Door het regelmatig bewegen van de voeten en de 
benen wordt het stromen van het bloed bevorderd. 

Bloed uit de voeten stroomt naar de beenader. 

35  
ja nee

Er liggen kegeltjes in de blinde vlek. 

Er liggen kegeltjes in de gele vlek. 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2021 
tijdvak 2 

biologie CSE KB 

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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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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
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 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 
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. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste 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. 

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 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. 

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. 

NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 
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. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
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. 

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of

– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

3 Vakspecifieke regels 

Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

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

Een praktische opdracht| 

1 maximumscore 1 
zuurstof 

2 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat buis Q als controlebuis dient. 

3 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste conclusie: 
Pissebedden geven koolstofdioxide af aan de lucht. 

Opmerking 
Voor een antwoord als "Kalkwater wordt troebel" geen punt toekennen. 

Loopsnelheid en ademhaling

4 D 

5 maximumscore 1 
(20 x 2,5 =) 50 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

6 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist diagram: 

• bij de assen staan de juiste grootheden en eenheden 1 
• de vier waarden uit de tabel (drie gegeven en één berekend) zijn juist

uitgezet en door een lijn met elkaar verbonden 1 

7 maximumscore 1 
Bij loopsnelheid 7, met een uitleg waaruit blijkt dat dan de meeste 
verbranding optreedt. 

Smaak 

8 B 

9 B 

Trommelvliesbuisjes 

10 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat geluidstrillingen dan niet goed opgevangen / 
doorgegeven kunnen worden. 

11 B 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Problemen met de lever 

12 maximumscore 2 
• weinig vetten 1 
• uit de uitleg moet blijken dat het emulgeren van vetten/de vetvertering

minder goed verloopt (doordat de lever minder gal maakt) 1 

De menstruatiecyclus 

13 D 

14 maximumscore 1 
Cijfer 2, met een uitleg waaruit blijkt dat in dat diagram de dikte van het 
baarmoederslijmvlies niet afneemt. 

15 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de pil ovulatie voorkomt. 

De navelstreng 

16 C 

17 A 

Eiwit in een maaltijd 

18 maximumscore 2 
het juiste antwoord: 
deel 1, want deel 1 bevat (1,5 x 2) + 2 + 16 = 21 gram eiwit 
en deel 2 bevat (1,5 x 3,5) = 5,25 gram eiwit 

• de juiste waarden uit de voedingsmiddelentabel gebruikt 1 
• de juiste uitkomst en conclusie 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Sikkelcel-ziekte 

19 B 

20 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat (door vermindering van de doorbloeding) in 
een weefsel gebrek aan zuurstof/voedingsstoffen ontstaat / ophoping van 
afvalstoffen ontstaat. 

21 C 

Een maagzweer 

22 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat maagzuur (de meeste) bacteriën doodt. 

23 B 

Spataders 

24 maximumscore 1 
Tekening 2, met een uitleg waaruit blijkt dat het daar weergegeven 
bloedvat de dunste wand heeft. 

25 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de kleppen de terugstroming van het 
bloed tegengaan / de doorstroming van het bloed bevorderen. 

26 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat vrouwelijke hormonen de kans op spataders 
vergroten. 

27 maximumscore 1 
een juist ingevulde tabel: 

uitspraken juist onjuist 
Door het regelmatig bewegen van de voeten en de 
benen wordt het stromen van het bloed bevorderd. X 

Bloed uit de voeten stroomt naar de beenader. X 

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

Scores 
 

28 C 

29 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste functie: 
− het aanvoeren van zuurstof / voedingsstoffen / hormonen
− het afvoeren van afvalstoffen / koolstofdioxide

De mannelijke voortplantingsorganen 

30 maximumscore 2 
• deel P = zaadblaasje 1 
• deel Q = prostaat 1 

31 B 

Een oogonderzoek 

32 maximumscore 1 
(bovenste) holle ader 

33 B 

34 D 

35 maximumscore 1 
een juist ingevulde tabel: 

ja nee 
Er liggen kegeltjes in de blinde vlek. X 
Er liggen kegeltjes in de gele vlek. X 

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

Jicht 

36 C 

37 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat vlees veel eiwit bevat. 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Witlof 

38 B 

39 B 

Konijnen 

40 maximumscore 2 
• Papillon 1 
• 1b-3b-5b-6b 1 

41 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat het gebit van een konijn voortdurend slijt. 

42 C 

43 maximumscore 1 
300 (gram) 

44 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat groenvoer veel vocht bevat. 

45 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat in die periode de jongen gezoogd worden. 

46 maximumscore 1 
(cijfer) 5 

47 maximumscore 2 
• eiwitten en vitaminen (B en K) 1 
• uit de uitleg moet blijken dat hij dan minder natte keutels kan eten 1 

48 maximumscore 1 
Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat een bacterie geen celkern heeft. 

49 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat in de winter de omstandigheden voor 
wilde konijnen ongunstig zijn / voor tamme konijnen de 
voedingsomstandigheden het hele jaar gelijk zijn. 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

50 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de jongen van een nestvlieder bij de geboorte 
verder ontwikkeld zijn dan bij een nestblijver. 

51 maximumscore 1 
Letter P, met een uitleg waaruit blijkt dat de poot zodanig gebouwd is dat 
het dier harder kan lopen / hoger kan springen. 

5 Aanleveren scores 

einde  

Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van alle kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-examen de eerste  
      afname is én
 de scores van alle herkansende kandidaten.
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 28 juni te accorderen.

Ook na 28 juni kunt u nog tot en met 1 juli gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 

derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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Examen VMBO-KB 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 9 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Cellen en organismen 
 

In de afbeelding hieronder zijn drie verschillende typen cellen weergegeven: 
cel 1, cel 2 en cel 3. Enkele delen zijn met een letter aangegeven. 

   
 

2p 1 Welke letter geeft een vacuole aan? En welke letter geeft een plaats aan 
waar zich cytoplasma bevindt? 
Schrijf je antwoord zo op: 
vacuole: letter ……………………………... 
cytoplasma: letter …………………………. 
 

2p 2 Hieronder staan afbeeldingen van drie verschillende soorten organismen: 
champignons, een kip en een tulp.     
 

 
 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel. 
 Kruis bij elk organisme aan welk type cel uit de informatie hierbij hoort. 
 

1p 3 Heeft een kip organen? En heeft een tulp organen? 
A Alleen een kip heeft organen. 
B Alleen een tulp heeft organen. 
C Een kip en een tulp hebben allebei organen. 
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Spruitjesteelt 
 
Boer Henk teelt spruitjes. Spruitjes zijn knoppen van spruitkoolplanten. 
Alle andere planten op zijn akker noemt hij onkruid.  
 
 

1p 4 Als er veel onkruid op zijn akker staat, groeien de spruitkoolplanten 
minder goed. Eén oorzaak is dat spruitkoolplanten door de schaduw van 
het onkruid minder licht krijgen. 
 Noem een andere oorzaak waardoor spruitkoolplanten minder goed 

kunnen groeien als er veel onkruid op zijn akker staat. 
 

1p 5 Het bestrijden van onkruid is lastig. Onkruid verspreidt zich door zaden en 
wortelstokken te vormen.  
In een tabel op de uitwerkbijlage staan deze twee manieren van 
voortplanting. 
 Kruis bij elke manier aan of deze manier van voortplanting 

geslachtelijk of ongeslachtelijk is.  
 
 
Boer Henk heeft ook last van koolwitjes. Deze vlinders leggen eitjes op 
spruitkoolplanten. De rupsen die uit de eitjes komen, eten van de 
bladeren.  
Boer Henk is blij met sluipwespen, want zij leggen hun eitjes in de rupsen 
van de koolwitjes. De sluipwesp-larven vreten de rupsen van binnenuit op. 
 
 

2p 6 Met de gegevens uit de informatie kan je een voedselketen met drie 
schakels maken. 
 Schrijf deze voedselketen op. 
 

1p 7 Onderzoekers vragen zich af waardoor sluipwespen op spruitkoolplanten 
afvliegen.  
Ze doen in het laboratorium een experiment met drie groepen 
spruitkoolplanten: 
 Van groep 1 worden de bladeren met een mes beschadigd. 
 Van groep 2 worden de bladeren door rupsen aangevreten. 
 Van groep 3 worden de bladeren niet beschadigd. 
Daarna laten de onderzoekers in het laboratorium 50 sluipwespen los. Na 
twee minuten noteren ze hoeveel sluipwespen op de planten van de drie 
groepen aanwezig zijn. De resultaten zie je in de tabel. 
 

 planten van 
groep 1 

planten van 
groep 2 

planten van 
groep 3 

aantal sluipwespen 4 46 0 
 
 Schrijf een conclusie op uit de resultaten van dit experiment. 
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Salmonella 
 
Als je besmet voedsel eet, kunnen salmonellabacteriën in het 
verteringskanaal terechtkomen. In de dunne darm kunnen deze bacteriën 
via de darmwand in het bloed komen en zo gewrichtsklachten 
veroorzaken, bijvoorbeeld in de elleboog. 
 
 

1p 8 In de afbeelding wordt het bloedvatenstelsel schematisch weergegeven. 

dunne darm

   
 
Enkele bloedvaten zijn: 
 aorta 
 longslagader 
 onderste holle ader 
 In welke volgorde gaan de bacteriën door deze bloedvaten vanaf de 

dunne darm naar de elleboog? 
Schrijf je antwoord zo op: 
1 ……………..  2 ……………… 3 ……………… 
 

Pagina: 42Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-19-1-o 5 / 19 lees verder ►►►

2p 9 Onderzoekers vermoeden dat calcium in het voedsel de darmwand 
beschermt. Hierdoor zou de kans op een infectie met salmonellabacteriën 
kleiner worden. 
In de afbeelding staan twee etiketten afgebeeld. 
 
chocolademelk  drinkyoghurt 

voedingswaarde per 100 mL 
 

 voedingswaarde per 100 mL 

energie 375 kJ / 90 kcal  energie 277 kJ / 66 kcal

eiwitten 3,3 g  eiwitten 2,5 g

koolhydraten 13,0 g  koolhydraten 14,1 g

 waarvan suikers 12,0 g  vetten 0,05 g

vetten 2,7 g  calcium 95 mg*

 waarvan verzadigd 1,8 g   

voedingsvezel 0,5 g  * = 12% van de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid natrium 0,04 g  

calcium 105 mg*   

   

* = 13% van de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid

  

 
 Welk product bevat meer calcium, een beker chocolademelk van 

150 mL of een pakje drinkyoghurt van 200 mL? Leg je antwoord uit 
met berekeningen. 
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Dennenbomen bedreigd 
 
In het hout van dennen in Zuid-Europa komen soms aaltjes voor. Aaltjes 
zijn kleine wormpjes. Bij warm en droog weer vermenigvuldigen de aaltjes 
zich snel in het hout van de dennen. Daardoor ontstaan verstoppingen 
van de houtvaten. Een den kan hierdoor binnen een jaar sterven.  
 
 

1p 10 Door de verstopping wordt het transport van stoffen in de houtvaten 
geremd. 
Welk transport is dat?  
A alleen transport van mineralen 
B alleen transport van suiker  
C alleen transport van water  
D transport van mineralen en suiker 
E transport van mineralen en water 
F transport van suiker en water 
 

1p 11 De aaltjes worden verspreid door boktorren. Deze kevers eten van jonge 
dennentakken en leggen hun eieren in de stam van de boom. De aaltjes 
kruipen in de tracheeën van de kevers en laten zich zo meevoeren naar 
andere dennen. 
De aaltjes worden meegevoerd in de tracheeën van een boktor. Hiervan 
ondervindt de boktor nadeel.  
 Wat is het nadeel voor de boktor? 
 
 

Ivf 
 
Vrouwen met een kinderwens die niet op een natuurlijke manier zwanger 
kunnen worden, gaan naar een vrouwenarts of gynaecoloog. Een van de 
behandelmethoden is de ivf-behandeling. 
 
 

1p 12 Bij een ivf-behandeling krijgt een vrouw een hormoon toegediend 
waardoor extra eicellen rijpen.  
 Geef de naam van het orgaan waarin eicellen rijpen.  
 

1p 13 Bij de eisprong haalt de vrouwenarts de eicellen met een holle naald uit 
het lichaam van de vrouw. De eicellen worden elk in een aparte 
reageerbuis gedaan, samen met spermacellen van haar man. Na 24 uur 
wordt met een microscoop gekeken in welke buisjes de eicel en een 
zaadcel zijn samengesmolten. 
 Geef de naam van het proces waarbij eicel en zaadcel samengaan. 
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1p 14 Na drie dagen brengt de vrouwenarts een embryo door een dunne buis 
via de vagina in de baarmoeder. Het embryo gaat zich daar innestelen.  
Hoe heet het gedeelte waarin innesteling plaatsvindt? 
A baarmoederslijmvlies 
B eileider 
C placenta 
 
 
Als de ivf-behandeling is geslaagd, doet de vrouwenarts ook prenataal 
onderzoek. Eén onderzoeksmethode is echografie (zie de afbeelding 
links).     
 
 

 
 

1p 15 Een andere methode is vruchtwaterpunctie (zie de afbeelding rechts). 
Gaat bij vruchtwaterpunctie de naald door de vruchtvliezen? En gaat de 
naald door de wand van de baarmoeder? 
A alleen door de vruchtvliezen 
B alleen door de wand van de baarmoeder 
C door de vruchtvliezen en door de wand van de baarmoeder 
 

2p 16 Echografie en vruchtwaterpunctie zijn twee manieren waarmee informatie 
kan worden verzameld over de ongeboren baby. 
 Met welke manier wordt het erfelijk materiaal onderzocht? En met 

welke manier wordt de groei onderzocht? Geef je antwoord door 
kruisjes te zetten in de tabel op de uitwerkbijlage. 
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Wormen in het verteringskanaal 
 
Op een begraafplaats uit de elfde eeuw zijn goed bewaarde resten van 
lichamen gevonden. In deze resten vonden wetenschappers versteende 
ontlasting. Deze versteende ontlasting werd verder onderzocht. Hierdoor 
weten we nu dat in de darmen van de mensen uit die tijd wormen geleefd 
hebben. 
 
 

2p 17 In de afbeelding zie je het verteringsstelsel. 
 

P

Q
     

 
De letters P en Q geven delen aan waarin de onderzoekers de versteende 
ontlasting aantroffen. 
 Hoe heten deze delen van het verteringskanaal? 
Schrijf je antwoord zo op: 
P:  ...........................................................  
Q:  ..........................................................  
 

1p 18 Een arts onderzoekt de ontlasting van iemand bij wie wormen in het 
verteringskanaal leven. Hij vindt cellen van wormen, bacteriën en 
darmcellen. 
Drie delen die een cel kan hebben, zijn: celkern, celmembraan en 
celwand. 
Welk van deze drie delen komt voor bij alle cellen die de arts vond? 
A celkern 
B celmembraan 
C celwand 
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1p 19 Door het eten van besmet voedsel kunnen eitjes van spoelwormen in de 
darmen terechtkomen. De larven die uit die eitjes komen, boren zich door 
de darmwand heen en komen via het bloed in de longen terecht. Daar 
blijven ze enkele dagen. Vanuit de longen worden ze met slijm opgehoest 
en komen ze opnieuw in het verteringskanaal, waar ze volwassen worden.  
Op de uitwerkbijlage staat een doorsnede van een hoofd getekend. 
 Geef met pijlen in deze afbeelding aan langs welke weg spoelwormen 

vanuit de longen terechtkomen in het verteringskanaal. 
 

2p 20 Volwassen spoelwormen zijn vijftien tot twintig centimeter lang. Mensen 
die ermee besmet zijn, merken er weinig van. In een enkel geval kan een 
spoelworm in de buis kruipen die van de lever naar de twaalfvingerige 
darm gaat. Daardoor wordt de vertering van een bepaalde groep 
voedingsstoffen verstoord. 
 Geef de naam van deze groep voedingsstoffen en leg uit waardoor 

deze dan niet goed verteerd kunnen worden. 
 
 

Zuurstof in de sloot 
 
In de afbeelding staan twee sloten afgebeeld. Sloot 1 heeft helder water 
met veel zuurstof. Er groeien veel waterplanten.  
De oppervlakte van sloot 2 is helemaal bedekt met kleine plantjes, kroos. 
Door de laag kroos is het water van sloot 2 zuurstofarm. 
 
sloot 1 sloot 2

 
   
 

1p 21 Leg uit waardoor er onder het kroos geen andere waterplanten kunnen 
leven. 
 

2p 22 In sloot 2 leven minder vissen dan in sloot 1. 
 Noteer een abiotische factor die hiervan de oorzaak kan zijn. 
 En noteer een biotische factor die hiervan de oorzaak kan zijn. 
Schrijf je antwoord zo op: 
abiotische factor:  ....................................  
biotische factor: ......................................  
 

1p 23 Op de bodem van beide sloten bevinden zich dode resten van 
organismen. 
Hoe worden de organismen genoemd die deze dode resten afbreken? 
A consumenten 
B producenten 
C reducenten 
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Glucose in het bloed 
 
Onderstaand diagram geeft de hoeveelheid glucose in het bloed van een 
proefpersoon weer. 
 

1 2 3 4

glucosegehalte 
(%)

tijdstip     
 
 

1p 24 Tussen tijdstip 1 en tijdstip 2 verandert de hoeveelheid glucose in het 
bloed. Dit komt doordat in het bloed de hoeveelheid van een bepaald 
hormoon toeneemt. 
Welk hormoon is dat? 
A adrenaline 
B glucagon 
C insuline 
 

1p 25 Niet alleen hormonen zijn van invloed op de hoeveelheid glucose in het 
bloed. 
 Noem een andere oorzaak waardoor het glucosegehalte van het bloed 

kan afnemen.  
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1p 26 In de afbeelding zijn enkele organen met letters aangegeven.  
 

R

P

Q

S

     
 
Welke letter geeft het orgaan aan dat twee hormonen maakt die het 
glucosegehalte van het bloed regelen? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 
 

Longfibrose 
 
Longfibrose is een aandoening waarbij de wanden van de longblaasjes 
dikker en stugger worden. Hierdoor moeten de spieren die zich 
samentrekken om de longinhoud groter te maken, steeds harder werken. 
 
 

1p 27 Welke spieren moeten steeds harder werken bij longfibrose volgens de 
informatie hierboven? 
A buikspieren en middenrifspieren 
B buikspieren en tussenribspieren 
C middenrifspieren en tussenribspieren 
 

1p 28 Bij longfibrose kan in de longblaasjes steeds minder goed zuurstof in het 
bloed worden opgenomen. 
 Leg uit waardoor de opname van zuurstof in het bloed minder goed 

gaat bij longfibrose. 
 

1p 29 Mensen met longfibrose zijn snel moe door een gebrek aan zuurstof. 
 Leg uit waardoor een gebrek aan zuurstof kan leiden tot vermoeidheid. 
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Reflexen 
 
Twee reflexen bij de mens zijn de pupilreflex en de armreflex. 
 
 

1p 30 Om de pupilreflex te laten plaatsvinden worden prikkels omgezet in 
impulsen. 
 Hoe heten de cellen die prikkels omzetten in impulsen? 
 

1p 31 In de afbeelding zie je een doorsnede van een oog. Enkele delen zijn met 
een letter aangegeven. 
 

P
Q

R

S

     
 
Welke letter geeft het deel aan waarin zich spieren bevinden die de pupil 
groter of kleiner kunnen maken? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p 32 Over de pupilreflex worden twee uitspraken gedaan. Deze uitspraken 
staan in de tabel op de uitwerkbijlage. 
 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
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1p 33 Onderzoekers hebben de grootte van de pupil onderzocht bij een grote 
groep proefpersonen van verschillende leeftijden. De proefpersonen 
moesten twee minuten in het donker zitten. Daarna werd de diameter van 
hun pupil gemeten. In het diagram staan de resultaten van het onderzoek. 
 

5
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9

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

gemiddelde
diameter

van de pupil
(mm)

leeftijd (jaar) 
   
Tussen welke twee leeftijden neemt de gemiddelde diameter van de pupil 
het sterkst af volgens de gegevens? 
A tussen 25 en 35 jaar 
B tussen 35 en 45 jaar 
C tussen 45 en 55 jaar 
D tussen 55 en 65 jaar 
E tussen 65 en 75 jaar 
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In de afbeelding geven pijlen de weg aan van impulsen die leiden tot een 
reflex van de arm. Hierbij zijn de zenuwuiteinden die gevoelig zijn voor 
pijnprikkels en drie typen zenuwcellen betrokken. De drie typen 
zenuwcellen zijn met letters aangegeven.     
 

P
Q

R

 
 
 

1p 34 De zenuwuiteinden die gevoelig zijn voor pijnprikkels bevinden zich 
voornamelijk in de buitenste laag van de huid.  
Hoe heet deze buitenste laag? 
A de lederhuid 
B de opperhuid 
C het onderhuids bindweefsel 
 

1p 35 De impulsen die de armreflex laten optreden, worden door een deel van 
het centraal zenuwstelsel geleid. 
 Hoe heet dit deel van het centraal zenuwstelsel? 
 

1p 36 Welke letter in de afbeelding geeft een bewegingszenuwcel aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 37 Reflexen hebben vaak een beschermende functie. 
 Geef aan waartegen de armreflex beschermt. 
 

Pagina: 52Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-19-1-o 15 / 19 lees verder ►►►

Snelbloeiende sinaasappelbomen 
 
Als sinaasappelbomen ongeveer zes jaar oud zijn, vormen ze voor het 
eerst bloemen. Onderzoekers hebben snelbloeiende sinaasappelbomen 
gekweekt die al na één jaar bloeien. 
 
 

1p 38 Over een sinaasappelboom die na één jaar bloemen vormt, worden twee 
uitspraken gedaan. Deze uitspraken staan in de tabel op de 
uitwerkbijlage. 
 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 39 In de afbeelding zie je een bloem en een vrucht van een 
sinaasappelboom. De bloem heeft opvallende witte kroonbladeren en 
verspreidt geur.  
 

     
 
In een tabel op de uitwerkbijlage staan de gebeurtenissen ‘bestuiving’ en 
‘verspreiding van zaden’. 
 Kruis bij elke gebeurtenis aan of dit door dieren of door de wind wordt 

gedaan.  
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Moedermelk 
 
Aan het eind van de zwangerschap beginnen de melkklieren in de borsten 
van een zwangere vrouw melk te maken. Moedermelk bevat naast alle 
voedingsstoffen die een baby nodig heeft ook antistoffen en nuttige 
bacteriën. 
 

moedermelk 
analyse per 100 g 

energie  284 kJ

eiwitten  1,0 g

koolhydraten  6,9 g

vetten  4,0 g

water  88,0 g

overige voedingsstoffen  0,1 g

 
 

2p 40 Volgens de gegevens in de tabel bevat 100 gram moedermelk 0,1 gram 
overige voedingsstoffen. 
 Noem twee groepen voedingsstoffen die hiertoe behoren. 
 

1p 41 Moedermelk bevat ook oligosachariden. Oligosachariden hebben 
hetzelfde positieve effect op de werking van de darmen als 
voedingsvezels. 
 Wat is dit positieve effect van oligosachariden op de werking van de 

darmen? 
 

1p 42 Moedermelk bevat antistoffen die de baby beschermen tegen 
ziekteverwekkers. 
Welke cellen van de moeder maken antistoffen? 
A bepaalde bloedcellen 
B bepaalde darmcellen 
C bepaalde melkkliercellen 
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1p 43 Tijdens een natuurlijke geboorte kan een baby al in aanraking komen met 
darmbacteriën van de moeder. Bij een keizersnede komt een baby niet in 
aanraking met darmbacteriën van de moeder. Een keizersnede is een 
operatie waarbij de baby via een snee in de buikwand uit de baarmoeder 
weggenomen wordt (zie de afbeelding). 
 

     
 
 Leg uit hoe een baby tijdens een natuurlijke geboorte wel in aanraking 

kan komen met darmbacteriën van de moeder. 
 
 

Reanimatie 
 
Een hartstilstand is levensbedreigend. De kans om een hartstilstand te 
overleven wordt vergroot door reanimatie. Door de hartmassage tijdens 
de reanimatie komt de bloedsomloop weer op gang.  
Er wordt ook een AED gebruikt. Dit is een apparaat dat een elektrische 
schok geeft aan het hart, waardoor het hart zelf weer gaat kloppen. 
 
 

1p 44 Wat gebeurt er met de bloeddruk tijdens een hartstilstand? 
A Die wordt hoger. 
B Die wordt lager. 
C Die blijft gelijk. 
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2p 45 Sanne bekijkt een poster over reanimeren en het gebruik van een AED. 
 

 
   
 Hoeveel keer per seconde moet de borstkas worden ingeduwd tijdens 

de hartmassage volgens de gegevens op de poster? Leg je antwoord 
uit met een berekening. 

 
1p 46 Bij het beademen blaast een hulpverlener lucht naar binnen door de mond 

van het slachtoffer. Op de poster ziet Sanne dat tijdens dit beademen de 
neus van het slachtoffer wordt dichtgeknepen. 
 Leg uit waarom de neus dan dichtgeknepen wordt. 
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1p 47 Om de overlevingskansen bij een hartstilstand zo groot mogelijk te 
maken, moet er zo snel mogelijk gereanimeerd worden (zie de 
afbeelding). 
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Als meteen na een hartstilstand wordt gereanimeerd, is de 
overlevingskans 90 procent. 
 Hoeveel procent is de overlevingskans als pas na zes minuten 

begonnen wordt met de reanimatie? 
 

1p 48 De meest voorkomende oorzaak van een hartstilstand is een hartinfarct. 
Een hartinfarct is het gevolg van het verstopt raken van een bloedvat. 
 

     
 
De letter P in de afbeelding geeft zo’n bloedvat aan. 
 Wat is de naam van dit bloedvat? 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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biologie CSE KB 2019-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 2  
 cel 1 cel 2 cel 3 

champignon    
kip    
tulp    

 
 
 

 5  
 geslachtelijk ongeslachtelijk 

voortplanting door zaden   
voortplanting door wortelstokken   

 
 
 

 16  
 echografie vruchtwaterpunctie 

onderzoek aan  
het erfelijk materiaal 

  

onderzoek naar  
de groei 

  

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 19  

   
 
 

 32  
uitspraken juist onjuist

Als de omgeving donkerder wordt, wordt de pupil kleiner.   
De pupilreflex beschermt het oog tegen te veel licht.   

 
 
 

 38  
uitspraken juist onjuist

Aan zo’n boom groeien eerder sinaasappels dan aan een 
boom die pas na zes jaar bloeit. 

  

Aan zo’n boom ontwikkelen zich eerder zaden dan aan 
een boom die pas na zes jaar bloeit. 

  

 
 
 

 39  
 dieren wind 

bestuiving   
verspreiding van zaden   

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Pagina: 59Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Correctievoorschrift VMBO-KB 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

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

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
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 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 
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. 

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 scorepunten 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 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. 

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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Cellen en organismen 
 

 1 maximumscore 2 
• vacuole: (letter) Q 1 
• cytoplasma: (letter) R 1 
 

 2 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 
 
 cel 1 cel 2 cel 3 
champignon  X  
kip   X 
tulp X (X)  

 
indien drie regels juist 2 
indien twee regels juist 1 
indien minder dan twee regels juist 0 
 

 3 C 
 
 

Spruitjesteelt 
 

 4 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat spruitkoolplanten minder 
water/mineralen/voedingszouten/voedingsstoffen/ruimte beschikbaar 
hebben. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 1 
de juist ingevulde tabel: 
 
 geslachtelijk ongeslachtelijk 
voortplanting door zaden X  
voortplanting door wortelstokken  X 

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

 6 maximumscore 2 
De juiste voedselketen is: 
spruitkoolplant  rups / koolwitje  sluipwesp(-larve) 
 
• de drie organismen in de juiste volgorde genoteerd 1 
• de voedselrelaties op de juiste manier met pijlen aangegeven 1 
  

 7 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Sluipwespen vliegen vooral af op (spruitkool)planten die door rupsen 

zijn aangevreten. 
− Onbeschadigde planten trekken minder sluipwespen aan (dan 

beschadigde planten). 
 
 

Salmonella 
 

 8 maximumscore 1 
(1) onderste holle ader  (2) longslagader  (3) aorta 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
een pakje drinkyoghurt, want: 
• een beker chocolademelk levert 1,5 x 105 mg = 157 / 157,5 / 158 mg 

(calcium) 1 
• een pakje drinkyoghurt levert 2 x 95 mg = 190 mg (calcium) 1 
 
of 
 
• een beker chocolademelk levert 1,5 x 13% = 19,5% (van de ADH voor 

calcium) 1 
• een pakje drinkyoghurt levert 2 x 12% = 24% (van de ADH voor 

calcium) 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat een antwoord geeft zonder daarbij een berekening te 
geven, geen scorepunten toekennen. 
 
 

Dennenbomen bedreigd 
 

 10 E 
 

 11 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de ademhaling / de opname van zuurstof 
/ de afgifte van koolstofdioxide wordt belemmerd. 
 
 

Ivf 
 

 12 maximumscore 1 
eierstok/ovarium 
 

 13 maximumscore 1 
bevruchting 
 

 14 A 
 

 15 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 
 
 echografie vruchtwaterpunctie 
onderzoek aan  
het erfelijk materiaal  X 

onderzoek naar  
de groei X  

 
per juist ingevulde regel 1 
 
 

Wormen in het verteringskanaal 
 

 17 maximumscore 2 
• P: dikke darm 1 
• Q: endeldarm 1 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste weg aangegeven met pijlen: 
 

     
 
In de afbeelding zijn pijlen getekend vanuit de luchtpijp via de keelholte 
en/of de mondholte de slokdarm in. 
 

 20 maximumscore 2 
• vet(ten) 1 
• Een uitleg waaruit blijkt dat er geen gal bij het voedsel terechtkomt / 

vet niet meer wordt geëmulgeerd 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zuurstof in de sloot 
 

 21 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er te weinig licht is / te weinig 
fotosynthese kan optreden. 
 

 22 maximumscore 2 
abiotische factor: zuurstofconcentratie / hoeveelheid zuurstof 1 
biotische factor: (beschikbaarheid van) voedsel/prooien 1 
 

 23 C 
 
 

Glucose in het bloed 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− verbranding 
− lichamelijk inspanning 
− opname van glucose door de lever 
− opname van glucose door de spieren 
 

 26 D 
 
 

Longfibrose 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de wanden van de longblaasjes dikker 
worden. 
 

 29 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er minder verbranding kan plaatsvinden / 
minder energie vrijgemaakt kan worden.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Reflexen 
 

 30 maximumscore 1 
zintuigcellen/staafjes/kegeltjes 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 1 
de juist ingevulde tabel: 
 
uitspraken juist onjuist 
Als de omgeving donkerder wordt, wordt de pupil 
kleiner. 

 X 

De pupilreflex beschermt het oog tegen te veel licht. X  
 
Opmerking 
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen. 
 

 33 A 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 1 
ruggenmerg 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de armreflex beschermt tegen 
verwonding/beschadiging. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Snelbloeiende sinaasappelbomen 
 

 38 maximumscore 1 
de juist ingevulde tabel: 
 
uitspraken juist onjuist 
Aan zo’n boom groeien eerder sinaasappels dan aan 
een boom die pas na zes jaar bloeit. X  

Aan zo’n boom ontwikkelen zich eerder zaden dan 
aan een boom die pas na zes jaar bloeit. X  

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

 39 maximumscore 1 
de juist ingevulde tabel: 
 
 dieren wind 
bestuiving X  
verspreiding van zaden X  

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

Moedermelk 
 

 40 maximumscore 2 
• mineralen 1 
• vitamines 1 
 

 41 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat oligosachariden de darmperistaltiek 
bevorderen. 
 

 42 A 
 

 43 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de baby bij een natuurlijke geboorte in de 
buurt van de anus komt. 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Reanimatie 

44 B 

45 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
30 keer / 18 sec  = 1,67 keer per seconde 

• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een uitkomst tussen 1,6 en 2 (keer per

seconde) 1 

46 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de ingeblazen lucht dan niet door de 
neus naar buiten gaat. 

47 maximumscore 1 
een antwoord tussen 28 en 32 (procent) 

48 maximumscore 1 
kransslagader 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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6 Bronvermeldingen 

Cellen en organismen 
2e afbeelding Shutterstock Id stockfoto: 295832783, 99158564 en 573498280 

Salmonella 
afbeelding Shutterstock id stockfoto 268297796 

Ivf 
1e afbeelding Shutterstock id stockfoto 565137778 

Reflexen 
3e afbeelding Shutterstock id stockfoto 652316116 

Snelbloeiende sinaasappelbomen 
afbeelding Shutterstock id stockfoto 492216277 

einde    KB-0191-a-19-1-c 13 
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KB-0191-a-18-1-o 

Examen VMBO-KB 

2018 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 

 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 17 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Eilandjes-transplantatie 
 
Jordy heeft suikerziekte. Zijn eilandjes van Langerhans produceren te 
weinig van een bepaald hormoon.  
Hij doet mee aan een onderzoek waarbij hij eilandjes van Langerhans van 
een donor krijgt ingespoten. In de afbeelding is zo’n transplantatie 
schematisch weergegeven. 
 

organen van
een donor ontvanger

alvleesklier
wordt uitgenomen

alvleesklier eilandjes van
Langerhans

worden geisoleerd
eilandjes
worden

ingespoten
in poortader eilandjes blijven steken

in poortader en produceren 
daar hormonen  

   
 

1p 1 De getransplanteerde eilandjes blijven steken in de poortader. Daar 
produceren ze hormonen, die met het bloed worden meegevoerd. 
Door welk orgaan stroomt dit bloed als eerste vanuit de poortader? 
A door de alvleesklier 
B door de dunne darm 
C door de lever 
D door de maag 
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1p 2 Als het glucosegehalte van het bloed stijgt, maken de eilandjes van 
Langerhans meer van een bepaald hormoon. Onder invloed van dit 
hormoon daalt het glucosegehalte van het bloed. 
Dit wordt weergegeven in het volgende schema: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wat moet worden ingevuld bij 1 en bij 2? 
 
 bij 1   bij 2 
 
A glucagon  glucose wordt omgezet in glycogeen 
B glucagon   glycogeen wordt omgezet in glucose 
C insuline   glucose wordt omgezet in glycogeen 
D insuline   glycogeen wordt omgezet in glucose 
 

1p 3 Noem een orgaan waarin veel glycogeen kan worden opgeslagen. 
 
 

De waterteunisbloem 
 
De waterteunisbloem is een drijvende waterplant 
met grote, gele bloemen. Deze plant is afkomstig 
uit Zuid-Amerika en is in Nederland in de handel als 
vijverplant.     
 
 
 
 

1p 4 Vindt bestuiving bij deze plant plaats door insecten of door de wind? Leg 
je antwoord uit met behulp van de tekst. 
 

2p 5 De waterteunisbloem kan dichte matten vormen op het water, waardoor 
geen licht meer kan doordringen in het water. Hierdoor kan het water 
zuurstofarm worden. 
 Leg uit dat het water zuurstofarm wordt als er, door dichte matten van 

waterteunisbloemen, geen licht kan doordringen. 
 
 
 

glucose-
gehalte van 

het bloed 
stijgt 

→ 
de eilandjes 
maken meer 

…1… 
→ …2… →

glucose-
gehalte van 

het bloed 
daalt 
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Het hart 
 
In de afbeelding is het hart met een aantal bloedvaten schematisch 
weergegeven. 
 

    
 
 

1p 6 Welke letters in de afbeelding geven bloedvaten aan die behoren tot de 
kleine bloedsomloop? 
A de letters P en Q 
B de letters P en R 
C de letters P en S 
D de letters Q en R 
E de letters Q en S 
F de letters R en S 
 

1p 7 Welke letter geeft het bloedvat aan waarin de bloeddruk het hoogst is? 
A de letter P 
B de letter Q 
C de letter R 
D de letter S 
 

1p 8 Naomi heeft een hartafwijking. Er is bij haar een opening tussen de 
hartkamers op plaats T in de afbeelding. Hierdoor stroomt bloed van haar 
linkerkamer naar haar rechterkamer, als de kamers zich samentrekken. 
In welk bloedvat zal de hoeveelheid zuurstof in het bloed bij Naomi hoger 
zijn dan bij iemand zonder deze afwijking? 
A in de aorta 
B in de holle ader 
C in de longader 
D in de longslagader 
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Ontstoken amandelen 
 
De amandelen zijn een onderdeel van het lymfevatenstelsel. Ze hebben 
een functie bij de afweer tegen ziekteverwekkers. Amandelen kunnen 
ontstoken raken en daardoor opzwellen. Hierdoor krijg je keelpijn en pijn 
in de hals. 
 

 
   
 

1p 9 Opgezwollen amandelen maken het slikken moeilijker. Het deel dat in de 
afbeelding is aangegeven met de letter P, sluit dan niet goed. 
 Hoe heet dit deel? 
 

1p 10 De bacteriën die de ontsteking van de amandelen veroorzaken, kunnen 
vanuit de keelholte in de trommelholte terechtkomen. Dit kan leiden tot 
een middenoorontsteking.  
Langs welke weg kunnen deze bacteriën in de trommelholte 
terechtkomen? 
A via de buis van Eustachius 
B via de gehoorgang 
C via het slakkenhuis 
 

1p 11 Bij een ernstige amandelontsteking ontstaat etter. Etter bestaat uit dode 
bacteriën en bloeddeeltjes die betrokken zijn bij de bestrijding van 
ziekteverwekkers. 
Welke bloedddeeltjes zijn dit? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
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Kattenogen 
 
Katten kunnen bij weinig licht nog goed zien. Door een aangepaste bouw 
van de ogen kunnen zij hun pupilgrootte meer variëren dan de mens. In 
de afbeelding zie je een deel van een kattenoog met daarin een pupil bij 
weinig licht. 
 

     
 
 

1p 12 In de afbeelding geeft P het deel van het oog aan dat rondom de pupil ligt. 
In dit deel bevinden zich de spieren die betrokken zijn bij de pupilreflex. 
 Geef de naam van P. 
 
 
Als de ogen worden beschenen met een felle lamp worden de pupillen 
kleiner, doordat de spieren rondom de pupil samentrekken. Dit wordt de 
pupilreflex genoemd. 
 
 

1p 13 Hieronder staan drie verschillende vormen van een pupil. 
 

1 2 3  
   
Welk cijfer geeft de vorm van de pupil van de kat in fel licht juist weer? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
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Bij de pupilreflex gaan er impulsen vanuit het oog via het centraal 
zenuwstelsel naar de spieren rondom de pupil.  
 
 

1p 14 Door welk deel van het centraal zenuwstelsel worden de impulsen geleid 
om de pupilreflex te laten optreden? 
A door de grote hersenen 
B door de hersenstam 
C door de kleine hersenen 
D door het ruggenmerg 
 

1p 15 Door welk soort zenuwcellen worden de impulsen vanuit het centraal 
zenuwstelsel naar de spieren rondom de pupil geleid? 
A door bewegingszenuwcellen 
B door gevoelszenuwcellen 
C door schakelcellen 
 

1p 16 Om een prooi te kunnen vangen moet een kat goed afstanden kunnen 
schatten. De afstand kan het best geschat worden als de prooi met beide 
ogen tegelijk wordt gezien. Door de plaats van de ogen in de schedel 
kunnen katten een groot deel van hun gezichtsveld met beide ogen 
tegelijk zien (zie de afbeelding).   
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 Hoeveel graden is het gezichtsveld dat een kat met beide ogen tegelijk 

kan zien volgens de afbeelding? 
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Voedingsadvies 
 
In Nederland wordt al sinds 1953 voedingsadvies gegeven met behulp 
van een afbeelding met verschillende groepen voedingsmiddelen. Bij de 
indeling van deze groepen wordt gekeken naar de voedingsstoffen die 
deze voedingsmiddelen leveren. Hieronder zie je hoe deze afbeelding in 
de loop van de jaren veranderd is. 
 

 
 
 

1p 17 In de afbeelding van 1953 staan aardappels in dezelfde groep als groente 
en fruit. Vanaf 1981 zijn aardappels verplaatst naar de groep met brood 
en pasta, omdat deze voedingsmiddelen veel van dezelfde voedingsstof 
leveren.  
Welke stof is dit? 
A eiwit 
B vet 
C zetmeel 
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1p 18 Vergelijk de afbeelding van 1981 met die van 2004.  
In 1981 bestond de afbeelding uit vier groepen. In 2004 is er een vijfde 
groep bijgekomen. 
Welke voedingsstof levert deze vijfde groep vooral? 
A eiwitten 
B koolhydraten 
C mineralen 
D vetten 
E vitamines 
F water 
 

1p 19 Rond 1953 hadden veel kinderen een tekort aan kalkzouten. Omdat 
zuivelproducten veel kalkzouten bevatten, is voor deze producten toen 
een aparte groep gemaakt. 
Gebruikt het lichaam deze zouten vooral als bouwstoffen, als brandstoffen 
of als reservestoffen? 
A vooral als bouwstoffen 
B vooral als brandstoffen 
C vooral als reservestoffen 
 

2p 20 Eén van de adviezen uit de Schijf van Vijf van 2004 luidt: “Niet te veel”. 
Niet alleen te veel eten, maar ook weinig bewegen kan leiden tot 
overgewicht. 
 Leg uit dat ook weinig bewegen kan leiden tot overgewicht. 
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Maretak 
 
De maretak, ook wel mistletoe genoemd, is een plant die op takken van 
bepaalde bomen groeit (zie de afbeelding hieronder). Hij heeft het hele 
jaar door groene bladeren. In het voorjaar heeft de maretak geelgroene 
bloemen. 
 

 
 
   

1p 21 De maretak neemt water en zouten op uit de vaatbundels van de boom. 
Uit welke vaten van de boom neemt de maretak zowel water als zouten 
op? 
A alleen uit bastvaten 
B alleen uit houtvaten 
C zowel uit bastvaten als uit houtvaten 
 

1p 22 De boom in de afbeelding kan in de winter geen energierijke 
voedingsstoffen maken. De maretak kan dit wel. 
 Leg uit waardoor de maretak in de winter wel energierijke 

voedingsstoffen kan maken. 
 

2p 23 In de maretak vindt zowel verbranding als fotosynthese plaats. Over deze 
processen bij de maretak worden vier beweringen gedaan. 
1 Fotosynthese kan in alle levende cellen van de maretak plaatsvinden. 
2 Verbranding kan in alle levende cellen van de maretak plaatsvinden. 
3 Fotosynthese kan alleen plaatsvinden in het licht.  
4 Verbranding kan alleen plaatsvinden in het donker. 
 Noteer de nummers 1 tot en met 4 op je antwoordblad en geef achter 

elk nummer aan of de bijbehorende bewering juist of onjuist is. 
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1p 24 De maretak heeft kleine, geelgroene bloemen die mannelijk of vrouwelijk 
zijn. Uit een vrouwelijke bloem kan een vrucht met een zaad gevormd 
worden.  
In de afbeelding is schematisch een vrouwelijke bloem van de maretak te 
zien. 
 

P
Q

R

S

T
     

 
 Welke letter geeft het deel van de bloem aan waaruit een vrucht kan 

ontstaan? 
 
 

Intensief sporten 
 
In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 200 mensen tijdens of vlak na 
intensief sporten. Vaak is een hartinfarct de oorzaak. Een hartinfarct kan 
het gevolg zijn van een verstopping van een kransslagader. Een deel van 
de hartspier krijgt dan onvoldoende zuurstof aangevoerd en sterft af.  
 
 

1p 25 De verstopping van een kransslagader kan ontstaan door erfelijke aanleg 
of door ongezond gedrag.  
 Geef een voorbeeld van ongezond gedrag dat een oorzaak kan zijn 

van een hartinfarct. 
 

1p 26 Zuurstof is nodig voor de verbranding. De spiercellen van het hart 
verbruiken behalve zuurstof nog een stof bij de verbranding. 
 Geef de naam van deze brandstof. 
 

1p 27 Een verstopping van een kransslagader kan het gevolg zijn van een 
ophoping van bloedstolsels.  
Welke bloeddeeltjes laten zulke stolsels ontstaan? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
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Endometriose 
 
Endometriose is een afwijking waarbij het baarmoederslijmvlies niet alleen 
in de baarmoeder zit, maar ook op andere plekken in de buikholte 
aanwezig is. Tijdens de menstruatiecyclus verandert de dikte van het 
baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder ook. 
 
 

1p 28 Op welk moment in de menstruatiecyclus is het baarmoederslijmvlies het 
dikst? 
A tijdens de menstruatie 
B tijdens de ovulatie 
C vlak na de menstruatie 
D vlak voor de menstruatie 
 

1p 29 Het slikken van de anticonceptiepil vermindert de buikpijn door  
endometriose. Hormonen uit deze pil remmen de opbouw van het  
slijmvlies in en buiten de baarmoeder. 
Via welk orgaanstelsel bereiken hormonen het baarmoederslijmvlies in de 
buikholte? 
A via het bloedvatenstelsel 
B via het voortplantingsstelsel 
C via het zenuwstelsel 
 

1p 30 Endometriose kan op veel plekken in de buikholte voorkomen, 
bijvoorbeeld tussen de baarmoeder en de endeldarm. In de afbeelding 
worden drie plekken met een letter aangegeven. 

   

 Welke van deze drie letters geeft de plek tussen baarmoeder en 
endeldarm aan? 

 
1p 31 Volgens een krantenartikel heeft 12,5% van alle vruchtbare vrouwen last 

van endometriose. Er zijn op een bepaald moment 3.360.000 vruchtbare 
vrouwen in Nederland. 
 Hoeveel vruchtbare vrouwen in Nederland hebben dan last van 

endometriose? 
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1p 32 Endometriose kan ook in de eileiders voorkomen. Als gevolg daarvan 
kunnen de eileiders verstopt raken, waardoor een vrouw onvruchtbaar kan 
worden. 
 Leg uit waardoor een vrouw onvruchtbaar is als de eileiders geheel 

verstopt zijn. 
 
 

Planten kruisen 
 

     

Een bloemenkweekster brengt met een kwastje stuifmeel over van een 
bloem naar een andere bloem van dezelfde plantensoort. Ze heeft 
hiervoor planten met bepaalde eigenschappen geselecteerd om die met 
elkaar te kruisen. 
 
 

1p 33 Over de beschreven manier van voortplanting worden twee uitspraken 
gedaan. 
1 De kweekster wil er met het overbrengen van stuifmeel voor zorgen 

dat de plant zaden gaat maken. 
2 Deze manier van voortplanting is ongeslachtelijke voortplanting. 
Welke uitspraak is of welke uitspraken zijn juist? 
A geen van beide  
B alleen 1 
C alleen 2 
D zowel 1 als 2 
 

1p 34 Hoe heet het overbrengen van stuifmeel op de stempel van een andere 
bloem van dezelfde plantensoort? 
A bestuiving 
B bevruchting 
C ontwikkeling 
 

1p 35 Hoe heet het deel van de bloem waaruit het stuifmeel afkomstig is? 
A helmknop 
B stempel 
C zaadbeginsel 
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De pimpelmees 
 
De pimpelmees is een vogel die veel te zien is in bossen en tuinen.  
Onderzoekers hebben ontdekt dat pimpelmezen steeds vroeger in het jaar 
beginnen met broeden. In 2006 was dat op 10 april, terwijl dat in 1986 nog 
op 20 april was. Biologen denken dat dit te maken heeft met het warmer 
worden van de aarde. Daardoor zijn er vroeger in het seizoen al veel 
insecten. Pimpelmezen gebruiken vooral insecten als voedsel voor hun 
jongen.  
Fruittelers van appels en peren zien graag pimpelmezen in hun 
boomgaarden. De vogels eten daar bladluizen die de bladeren van appel- 
en perenbomen aantasten. 
 
 

1p 36 Schrijf een biotische factor op die volgens de informatie invloed heeft op 
het starten van het broedseizoen van pimpelmezen. 
 

2p 37 Schrijf een voedselketen op met drie schakels die in de informatie worden 
genoemd. 
 

1p 38 Een pimpelmees eet vooral insecten. 
In de afbeelding zie je vier snaveltypen van vogels. 
 

P Q

R S      
 
Welke letter geeft een snavel aan die is aangepast aan het eten van 
insecten? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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Allemaal schimmels 
 
Schimmels zijn  net als dieren  afhankelijk van andere organismen voor 
het opnemen van energierijke stoffen. Schimmels worden daarbij in drie 
groepen verdeeld: 
 parasieten: deze nemen stoffen op uit andere organismen en zijn 

nadelig voor deze organismen; 
 saprofyten: deze nemen stoffen op uit dode resten van organismen; 
 symbionten: deze nemen stoffen op uit plantenwortels, en geven in ruil 

daarvoor water en mineralen af aan de plant. 
 
 

1p 39 Veel schimmels zijn saprofyten. 
Zijn saprofyten consumenten, producenten of reducenten? 
A consumenten 
B producenten 
C reducenten 
 
 
Gisten zijn eencellige schimmels. De bekendste 
gistsoort is bakkersgist, die wordt gebruikt bij het 
maken van brood. De cellen van bakkersgist zijn 
bolvormig en planten zich voort door deling. 
Gisten gebruiken suiker als brandstof. Uit suiker 
maken ze alcohol en koolstofdioxide.  
 
   
 

1p 40 Heeft een gistcel een celwand? En heeft een gistcel een celkern? 
A alleen een celkern 
B alleen een celwand 
C zowel een celkern als een celwand 
 

1p 41 Is bij het maken van de foto van gist een hulpmiddel zoals een loep of een 
microscoop gebruikt? 
A nee 
B ja, een loep 
C ja, een microscoop 
 

1p 42 In een krant stond een bericht dat een hert dronken in een bos was 
aangetroffen. De schrijver beweerde dat dit hert veel rottend fruit had 
gegeten. De suikers van het fruit waren afgebroken door gisten.  
 Leg uit dat een dier dronken kan worden als het veel rottend fruit eet. 
 

gist (400x) 
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Sofie en Ilias doen een experiment met gist. In de afbeelding zie je de 
proefopstelling.   
 

  
De gist in de suikeroplossing maakt koolstofdioxide. Deze koolstofdioxide 
komt via een buis in een maatcilinder terecht. Sofie en Ilias onderzoeken 
welke invloed de hoeveelheid suiker in de oplossing heeft op de productie 
van koolstofdioxide.  
Ze doen vier metingen, steeds met een verschillende hoeveelheid suiker: 
 meting 1: 1 gram per 20 mL 
 meting 2: 2 gram per 20 mL 
 meting 3: 3 gram per 20 mL 
 meting 4: 4 gram per 20 mL 
 
Vijf minuten na het 
begin van elke meting, 
noteren Sofie en Ilias 
hoeveel millimeter het 
waterpeil in de 
maatcilinder is 
gedaald. Dit is een 
maat voor de 
hoeveelheid 
koolstofdioxide die 
daar steeds 
terechtkomt. De 
resultaten staan in het 
diagram. 
 
 

1p 43 Sofie en Ilias doen een vijfde meting met een buis met evenveel gist als 
tijdens de eerste vier metingen, maar met een onbekende hoeveelheid 
suiker in de oplossing. Na vijf minuten meten ze dat het waterpeil 9,5 
millimeter is gedaald. 
 Hoeveel gram suiker bevond zich in de oplossing volgens het 

diagram? 
 

daling
waterpeil

(mm)

0 1 2 3 4

30

20

10

0

hoeveelheid suiker (gram per 20 mL)
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Schimmels planten zich voort door middel van sporen. Als zo’n spore op 
een gunstige plek terechtkomt, groeit daaruit een netwerk van draden. 
Zo’n netwerk heet een zwamvlok. 
Bij veel schimmelsoorten vormen zich bolletjes op die zwamvlok. Uit zo’n 
bolletje groeit een paddenstoel die weer miljoenen sporen loslaat. 
 

 
 
Sommige paddenstoelen worden als voedingsmiddel gebruikt, 
bijvoorbeeld champignons. Champignons worden in donkere ruimtes 
geteeld op een voedingsbodem van mest en stro (zie de afbeelding 
hieronder). 
 

   
 
 

1p 44 In de 17e eeuw werd ontdekt dat champignons op een mengsel van mest 
en stro groeien. Als de mest werd begoten met water waarin champignons 
waren gewassen, groeiden er meer champignons dan na het begieten met 
schoon water. 
 Leg uit, met behulp van de informatie, waardoor er meer champignons 

groeiden na het begieten met het waswater van champignons.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 45 Champignons worden in het donker geteeld. 
 Leg uit dat voor het telen van champignons geen licht nodig is. 
 
 
In de tabel staan gegevens over de voedingswaarde van champignons en 
van twee soorten vlees. 
 

per 100 gram voedingsmiddel 
voedingsmiddel eiwitten

(gram)
vetten
(gram)

koolhydraten 
(gram) 

energie
(kJ)

champignons 4 0 0 68

rundvlees 20 13 0 834

varkensvlees 16 24 0 1184

 
 

2p 46 Hoeveel gram champignons levert evenveel eiwit als 100 gram rundvlees? 
Leg je antwoord uit met een berekening. 
 

1p 47 In de laatste kolom van de tabel is te zien dat 100 gram varkensvlees 
meer energie levert dan 100 gram champignons.  
 Leg uit waardoor 100 gram varkensvlees meer energie levert dan 100 

gram champignons. 
 
 
Op de huid van een gezond persoon komen ongeveer 80 verschillende 
schimmelsoorten voor. Een aantal van deze schimmels kunnen infecties 
veroorzaken. 
Een veel voorkomende schimmelinfectie is zwemmerseczeem. De 
schimmel die dit veroorzaakt, heet Tinea pedis. Deze schimmel tast de 
buitenste laag van de opperhuid aan en groeit vooral goed op warme, 
vochtige plekken zoals tussen de tenen. 
 
 

1p 48 Hoe heet de laag van de opperhuid die wordt aangetast door de schimmel 
Tinea pedis? 
 

1p 49 Noem een abiotische factor uit de informatie die van invloed is op het 
ontstaan van zwemmerseczeem. 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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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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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
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 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 
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. 

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 scorepunten 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 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. 

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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Eilandjes-transplantatie 
 

 1 C 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 1 
de lever/spieren 
 
 

De waterteunisbloem 
 

 4 maximumscore 1 
door insecten, uit de uitleg blijkt dat de plant grote/gele bloemen heeft 
 

 5 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• (onder de drijvende planten) weinig/geen fotosynthese kan optreden 1 
• waardoor weinig/geen zuurstof wordt geproduceerd 1 
 
 

Het hart 
 

 6 E 
 

 7 C 
 

 8 D 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Ontstoken amandelen 
 

 9 maximumscore 1 
huig 
 

 10 A 
 

 11 C 
 
 

Kattenogen 
 

 12 maximumscore 1 
iris/regenboogvlies 
 

 13 C 
 

 14 B 
 

 15 A 
 

 16 maximumscore 1 
140° 
 
 

Voedingsadvies 
 

 17 C 
 

 18 F 
 

 19 A 
 

 20 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat: 
• er (bij weinig bewegen) minder verbranding is 1 
• waardoor (meer) brandstof / energierijke stof wordt opgeslagen als 

reservestof (dan bij veel bewegen) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Maretak 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de maretak in de winter (wel) bladeren 
heeft. 
 

 23 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
4 onjuist  
 
indien vier antwoorden goed  2 
indien drie antwoorden goed 1 
indien minder dan drie antwoorden goed 0 
 

 24 maximumscore 1 
(letter) R 
 
 

Intensief sporten 
 

 25 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− stress 
− roken 
− weinig bewegen 
− ongezond eten 
− te veel eten 
 

 26 maximumscore 1 
glucose 
 
Opmerking 
Als de kandidaat een andere brandstof noemt die in het lichaam voorkomt, 
het scorepunt toekennen. 
 

 27 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Endometriose 
 

 28 D 
 

 29 A 
 

 30 maximumscore 1 
(letter) R 
 

 31 maximumscore 1 
(1% van 3.360.000 = 33.600) 
(12,5 x 33.600 =) 420.000 
 

 32 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de zaadcel de eicel niet kan bereiken. 
 
 

Planten kruisen 
 

 33 B 
 

 34 A 
 

 35 A 
 
 

De pimpelmees 
 

 36 maximumscore 1 
(aanbod van) insecten/bladluizen/voedsel  
 

 37 maximumscore 2 
de juiste voedselketen: 
(peren/appel)boom  bladluis/insect  pimpelmees 
 
• drie juiste organismen in de juiste volgorde genoemd 1 
• de voedselrelaties op de juiste manier met pijlen aangegeven 1 
 

 38 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Allemaal schimmels 
 

 39 C 
 

 40 C 
 

 41 C 
 

 42 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat gisten alcohol produceren (bij de afbraak van 
suiker in het fruit). 
 

 43 maximumscore 1 
1,5 (gram) 
 

 44 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat dit waswater (veel) sporen bevat. 
 

 45 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat champignons niet aan fotosynthese doen / 
geen bladgroenkorrels hebben / dat champignons energierijke stoffen 
opnemen. 
 

 46 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(20 : 4) x 100 = 500 (gram champignons) 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 

 47 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat varkensvlees (per 100 gram) meer eiwit/vet / 
energierijke stoffen bevat. 
 

 48 maximumscore 1 
hoornlaag 
 

 49 maximumscore 1 
één van de volgende abiotische factoren: 
− temperatuur/warmte 
− vocht/water 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 29 mei. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 29 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

einde  
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KB-0191-a-17-1-o 

Examen VMBO-KB 

2017 
Tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 53 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 22 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Een loopneus 
 

     
 
Een loopneus kan ontstaan bij een verkoudheid, maar ook door een 
allergische reactie. Er komt dan voortdurend waterig slijm uit je neus. 
Een loopneus raakt snel verstopt. Je gaat dan door je mond ademhalen. 
 
 

1p 1 Als je door je mond inademt, kan je niet goed ruiken. Inademen door je 
mond heeft nog andere nadelen in vergelijking met inademen door je 
neus. 
 Noem zo’n ander nadeel. 
 

1p 2 Op de uitwerkbijlage staat een doorsnede van een hoofd. 
 Langs welke weg gaat bij het ademen de lucht naar je longen als je 

neus verstopt is? Geef je antwoord door in de afbeelding op de 
uitwerkbijlage een lijn te tekenen. 
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Een bruine boon 
 
In de afbeelding zie je het kiemen van een bruine boon en de groei van de 
kiemplant. 
De cijfers 1 tot en met 4 geven vier stadia aan. 
 

 
   
 

2p 3 Op de uitwerkbijlage staat een tabel. 
 Kruis in deze tabel aan of er fotosynthese en of er verbranding kan 

plaatsvinden in stadium 2. Kruis dit ook aan voor stadium 4. 
 

2p 4 Tijdens de groei neemt de wortel van de kiemplant stoffen op uit de 
bodem. 
 Schrijf nog twee andere taken op van de wortel van een plant. 
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Endoscopie 
 
Een endoscoop is een instrument dat bestaat uit een lange dunne slang 
met aan het eind een lampje en een kleine camera. Met een endoscoop 
kan een arts verschillende organen van binnen bekijken. 
In de afbeelding staat bij enkele organen hoe de endoscopie van deze 
organen genoemd wordt. 
 

     
 
 

1p 5 In de afbeelding zijn delen te zien van drie verschillende orgaanstelsels 
die met een endoscoop onderzocht kunnen worden. Eén daarvan is het 
ademhalingsstelsel. 
 Schrijf de naam van één van de andere twee orgaanstelsels op. 
 

1p 6 Hoe heet het orgaan dat met cytoscopie wordt onderzocht? 
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Lachen is gezond 
 
In een artikel staat te lezen dat lachen goed is voor de gezondheid. 
Volgens de schrijver is lachen gymnastiek voor de ademhalingsspieren en 
bevordert het de doorstroming van het bloed. 
 
 

1p 7 Als je hard lacht, adem je krachtig uit. 
Trekken de buikspieren zich samen bij krachtig uitademen? En trekken de 
middenrifspieren zich dan samen? 
A alleen de buikspieren 
B alleen de middenrifspieren 
C zowel de buikspieren als de middenrifspieren 
 

1p 8 Het samentrekken van allerlei spieren die je bij het lachen gebruikt, oefent 
druk uit op aders. Hierdoor wordt de doorstroming van het bloed in die 
aders bevorderd. 
Veel aders zijn zó gebouwd dat het bloed maar één richting uit kan 
stromen. 
 Noem het kenmerk in de bouw van aders dat verhindert dat het bloed 

terugstroomt. 
 
 

Wilgenbloemen 
 

2p 9 Wilgenbomen hebben vrouwelijke bloemen of mannelijke bloemen. In de 
afbeelding zie je een vrouwelijke en een mannelijke wilgenbloem. 
 

     
 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel. 
 Kruis in deze tabel aan of er in bloem 1 bestuiving en of er bevruchting 

kan plaatsvinden. Kruis dit ook aan voor bloem 2. 
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Zaadcellen en hormonen 
 

1p 10 De hypofyse van een man maakt hormonen die invloed hebben op de 
productie van zaadcellen. 
Hormonen uit de hypofyse komen met het bloed terecht in het 
voortplantingsstelsel. 
In de afbeelding zie je het bloedvatenstelsel. 
 

3

9

8

1

2
4

5

6

7

Legenda:
1 = bovenste holle ader
2 = onderste holle ader
3 = haarvaten van het hoofd
4 = rechterboezem
5 = rechterkamer
6 = linkerboezem
7 = linkerkamer
8 = aorta
9 = haarvaten van de overige organen

 
     
 
Door welke delen stroomt het bloed achtereenvolgens op de kortste weg 
van de hypofyse naar het voortplantingsstelsel? 
A bovenste holle ader – linkerharthelft – longen – rechterharthelft – aorta 
B bovenste holle ader – rechterharthelft – longen – linkerharthelft – aorta 
C bovenste holle ader – linkerharthelft – onderste holle ader 
D bovenste holle ader – rechterharthelft – onderste holle ader 
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1p 11 Waar in het voortplantingsstelsel worden zaadcellen tijdelijk opgeslagen? 
A in de bijballen 
B in de prostaat 
C in de zaadballen 
D in de zaadblaasjes 
 

2p 12 Het geslachtshormoon testosteron wordt gemaakt in de zaadballen. Dit 
hormoon heeft invloed op de secundaire geslachtskenmerken, zoals de 
breedte van het gezicht en de beharing van oksels en schaamstreek. 
 Noem twee andere secundaire geslachtskenmerken van een man. 
 

1p 13 Testosteron heeft ook invloed op de productie van zaadcellen. Een 
onderzoeker vraagt zich daarom af wat het verband is tussen de breedte 
van het gezicht van mannen en het aantal kinderen dat zij hebben. Hij 
bepaalt bij een groot aantal mannen de gezichtsbreedte en het aantal 
kinderen dat ze hebben. De resultaten geeft hij weer in een diagram. 
 
aantal

kinderen

breedte van het gezicht      
 
Uit de resultaten kan een conclusie getrokken worden om antwoord te 
geven op de onderzoeksvraag. 
Bas leest het onderzoeksverslag en trekt twee conclusies uit de 
resultaten. 
Conclusie 1: Het gehalte aan testosteron in het bloed van de mannen 

heeft invloed op hun vruchtbaarheid. 
Conclusie 2: Hoe breder het gezicht van de mannen, hoe groter het aantal 

kinderen dat ze hebben. 
Zijn dit juiste conclusies uit de resultaten van het onderzoek? 
A Geen van beide conclusies is juist. 
B Alleen conclusie 1 is juist. 
C Alleen conclusie 2 is juist. 
D Zowel conclusie 1 als conclusie 2 is juist. 
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Een tandvleesontsteking 
 
Als je je tanden niet goed poetst, kunnen bacteriën die in de tandplak 
achterblijven een tandvleesontsteking veroorzaken. Ook een schimmel 
kan de oorzaak zijn van een ontsteking van het tandvlees. 
 
 

1p 14 In de afbeelding zie je een doorsnede van een tand. 
Welke letter geeft het tandvlees aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
E letter T 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 15 Edwin heeft een tandvleesontsteking. Om de oorzaak te achterhalen 
wordt wat slijm uit zijn mond onderzocht. In het slijm zijn cellen aanwezig 
met een celkern en een celwand. 
Kunnen deze cellen bacteriën zijn? En kunnen het schimmelcellen zijn? 
A geen bacteriën en geen schimmelcellen 
B alleen bacteriën 
C alleen schimmelcellen 
D zowel bacteriën als schimmelcellen 
 

1p 16 Onderzoek toont aan dat een verminderde speekselproductie een oorzaak 
is van de tandvleesontsteking van Edwin. 
 Leg uit dat verminderde speekselproductie kan leiden tot een 

tandvleesontsteking. 
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De Amerikaanse zwarte beer 
 

     
 
De Amerikaanse zwarte beer is een groot zoogdier. In gebieden waar het 
in de winter heel koud is, gaat de beer in winterslaap. 
 
 

1p 17 Voordat deze beren in winterslaap gaan, eten ze veel. De energierijke 
stoffen uit het voedsel worden voor een deel als vet in het lichaam 
opgeslagen. 
Waar in het lichaam wordt vooral veel vet als reservestof opgeslagen? 
A in de lever 
B in de spieren 
C in het onderhuids bindweefsel 
 

1p 18 Deze beren eten alles wat ze kunnen vinden, zoals bessen, vruchten, 
wortels, insecten, kleine zoogdieren en vis. 
Welk type kiezen hebben deze beren? 
A knipkiezen 
B knobbelkiezen 
C plooikiezen 
 

1p 19 Als de zwarte beer in winterslaap gaat, daalt het aantal hartslagen en 
ademhalingen per minuut. 
Tijdens de winterslaap haalt de beer 2x per minuut adem. Bij iedere 
inademing maakt het hart 8 snelle slagen. Daarna volgen er steeds 3 
langzame slagen tot de volgende inademing. 
 Hoeveel slagen maakt het hart van een zwarte beer in winterslaap per 

minuut volgens deze gegevens? 
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Het ademhalingsstelsel 
 
In de afbeelding is schematisch een deel van het ademhalingsstelsel 
weergegeven. Pijlen geven de stroomrichting van het bloed in de 
bloedvaatjes aan. 
 

   
 
 

1p 20 In welk van de twee aangegeven bloedvaatjes is het zuurstofgehalte het 
grootst, in het longadertje of in het longslagadertje? Leg je antwoord uit. 
 

1p 21 In één van de aftakkingen van de luchtwegen zijn trilharen te zien. Bij 
iemand die rookt, raken de trilharen beschadigd en hoopt zich slijm op in 
de luchtwegen. 
 Leg uit waardoor zich slijm ophoopt in de luchtwegen als de trilharen 

niet goed werken. 
 
 

Pagina: 110Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-17-1-o 11 / 23 lees verder ►►►

Een waterlelie 
 
In de afbeelding zie je bladeren en bloemen van een witte waterlelie met 
daarnaast een dwarsdoorsnede van een blad. De bloemen en bladeren 
drijven op het water. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

1p 22 Bij bladeren die op het water drijven, bevinden de huidmondjes zich alleen 
aan de bovenkant van het blad. 
 Leg uit waarvoor de huidmondjes zich bij zulke bladeren aan de 

bovenkant bevinden. 
 

1p 23 In de doorsnede van het blad is aangegeven dat zich alleen boven op het 
blad een waslaag bevindt. 
 Leg uit dat een waslaag onder op het blad niet nodig is. 
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De Amerikaanse brulkikker 
 

     
 
De Amerikaanse brulkikker is een amfibie. In de voortplantingstijd zet een 
vrouwtje eitjes af in het water die vervolgens door een mannetje worden 
bevrucht. 
Uit een bevrucht eitje komt na verloop van tijd een kikkervisje van een 
paar centimeter groot. Dit groeit uit tot een kikkervis van ongeveer zestien 
centimeter. Na drie jaar heeft de kikkervis zich ontwikkeld tot een kikker. 
In de afbeelding hieronder zie je de ontwikkeling van bevrucht eitje tot 
volwassen kikker. 
 

 
   
 

1p 24 De informatie hierboven gaat over enkele levenskenmerken van de 
Amerikaanse brulkikker. 
 Noem één van die levenskenmerken. 
 

1p 25 Een volwassen brulkikker haalt adem door de huid en door longen. 
Op welke manier haalt een jong kikkervisje adem? 
A alleen door de huid 
B alleen door kieuwen 
C alleen door longen 
D door de huid en door kieuwen 
E door de huid en door longen 
F door kieuwen en door longen 
 

Pagina: 112Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-17-1-o 13 / 23 lees verder ►►►

1p 26 In de afbeelding zie je een schema van een kikkerhart met enkele 
bloedvaten. 
 

     
 
Een kikker heeft net als de mens een grote en een kleine bloedsomloop. 
Het hart van een kikker heeft twee boezems en maar één kamer. 
Het lichaam van een kikker heeft weefsels, organen en orgaanstelsels. 
Wat stelt de afbeelding voor? 
A een deel van een weefsel 
B een deel van een orgaan 
C een deel van een orgaanstelsel 
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De alvleesklier 
 
In de afbeelding zie je de ligging van de alvleesklier in de buikholte. 
 

     
 
 

2p 27 De letters P en Q geven twee andere organen van het verteringsstelsel 
aan. 
 Hoe heten deze organen? 
Schrijf je antwoord zo op: 
P =  .......................................................  
Q =  ......................................................  
 

1p 28 In de afbeelding hieronder zie je een deel van de alvleesklier. 
 

     
 
De alvleesklier produceert hormonen en verteringsenzymen. 
Worden de hormonen afgevoerd via buis T? En worden de 
verteringsenzymen afgevoerd via buis T? 
A alleen de hormonen 
B alleen de verteringsenzymen 
C zowel de hormonen als de verteringsenzymen 
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Bladluizen 
 
Er zijn veel verschillende soorten bladluizen, bijvoorbeeld appelluizen. 
Deze luizen zijn vaak te vinden onder op de bladeren van een appelboom. 
Ze voeden zich door sappen uit de bladeren te zuigen. Dit is schadelijk 
voor de appelteelt. Voor de biologische bestrijding worden vaak 
lieveheersbeestjes gebruikt. Ze zijn natuurlijke vijanden van bladluizen. 
 
 

2p 29 De organismen uit bovenstaande informatie maken deel uit van een 
voedselketen. 
 Schrijf deze voedselketen op. 
 

1p 30 Een bladluis prikt met haar zuigsnuit in een blad en zuigt water met 
glucose op (zie de afbeelding). 
 

     
 
Hoe heet het deel van het blad waaruit een bladluis water en glucose 
opzuigt? 
A huidmondje 
B opperhuid 
C vaatbundel 
 

1p 31 Het sap dat bladluizen uit bladeren zuigen, bevat veel glucose. Een deel 
van dat zoete sap scheiden ze weer uit. Mieren likken dit sap op. 
Mieren nemen bladluizen soms mee naar een andere plant. Bladluizen 
kunnen ook door de wind van de ene naar de andere plant verplaatst 
worden. 
 Noem een biotische factor die volgens bovenstaande informatie zorgt 

voor de verspreiding van bladluizen naar andere planten. 
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Sprinkhaanoren 
 
Sprinkhanen hebben oren, net als mensen. Alleen zitten sprinkhaanoren 
niet in de kop, maar in de voorpoten (zie de afbeelding). 
 

     
 
 

1p 32 Deel P in een sprinkhaanoor vangt geluidstrillingen uit de omgeving op en 
gaat meetrillen. 
Welke letter geeft het deel in het mensenoor aan met dezelfde functie als 
deel P? 
A letter R 
B letter S 
C letter T 
D letter U 
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1p 33 Als deel P in het oor van een sprinkhaan trilt, worden de zintuigcellen in 
deel Q geprikkeld. Net als bij mensen geven deze zintuigcellen informatie 
via zenuwcellen door aan de hersenen. 
Het schema laat zien hoe dit bij mensen gebeurt. 
 
prikkel  zintuigcel  …...(1)…...  …...(2)…...  hersenen 
 
 Wat moet er bij (1) en bij (2) ingevuld worden om het schema 

compleet te maken? 
 - Kies bij (1) uit: impuls / prikkel 
 - Kies bij (2) uit: bewegingszenuwcel / gevoelszenuwcel 
Schrijf je antwoord zo op: 
1 = …………………………………. 
2 = …………………………………. 
 
 

Een koe 
 

2p 34 Een koe in de wei eet gras. De koe weegt 525 kilogram. In een periode 
van 24 uur eet ze in totaal 40 kilogram voedsel. Als ze na die 24 uur wordt 
gewogen, blijkt dat ze minder dan 40 kilogram zwaarder is geworden. 
 Noem twee oorzaken waardoor de koe minder dan 40 kilogram 

zwaarder is geworden. 
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Incontinentie 
 

1p 35 Een kringspier tussen de urinebuis en de urineblaas helpt om de urine op 
te houden. Als iemand de urine niet goed kan ophouden en ongewenst 
urine verliest, wordt dit incontinentie genoemd. 
In de afbeelding zie je organen in de buikholte van een vrouw. 
 

   
 
Welke letter geeft de plaats van de spier aan die volgens de informatie 
hierboven niet goed functioneert bij incontinentie? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 36 Bij een andere vorm van incontinentie kan de aandrang om te plassen 
plotseling erg groot worden. Dit kan gebeuren als iemand met een volle 
blaas zich plotseling bewust wordt van het geluid van stromend water. De 
spieren in de wand van de blaas drukken dan de urine naar buiten. 
Zijn bij deze vorm van incontinentie de grote hersenen betrokken? En is 
daarbij het ruggenmerg betrokken? 
A alleen de grote hersenen 
B alleen het ruggenmerg 
C zowel de grote hersenen als het ruggenmerg 
 
 

Pagina: 118Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-17-1-o 19 / 23 lees verder ►►►

1p 37 Bij veel mannen wordt de prostaat wat groter als ze ouder worden. 
Daardoor kan de prostaat tegen de wand van de blaas drukken. Dit kan 
tot gevolg hebben dat iemand zijn plas niet goed kan ophouden. 
 

     
 
Welke letter in de afbeelding geeft de prostaat aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
E letter T 
 
 

Brandnetels 
 

1p 38 Brandnetels bloeien van juni tot en met oktober. De 
planten hebben mannelijke en vrouwelijke bloemen 
die onopvallend en groenachtig van kleur zijn. De 
mannelijke bloemen hebben lange meeldraden. 
Onder de grond vormen de planten wortelstokken 
waaruit nieuwe planten groeien. 
De bloemen en wortelstokken van brandnetels 
hebben een functie bij de voortplanting. 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel. 
 Kruis in deze tabel aan of de bloemen een functie 

hebben bij geslachtelijke voortplanting of bij 
ongeslachtelijke voortplanting. Kruis dit ook aan 
voor de wortelstokken. 
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Huidversieringen 
 

1p 39 Bij het zetten van een tatoeage wordt inkt met een naald in de huid 
gebracht. 
 

     
 
In de afbeelding is te zien dat de inkt in een bepaalde laag van de huid 
terechtkomt. 
 Hoe heet deze huidlaag? 
 

1p 40 Een andere manier om de huid te versieren is een tekening op de huid 
aanbrengen met henna. Deze kleurstof dringt alleen in de bovenste laag 
van de huid. Een echte tatoeage is blijvend, een hennabeschildering 
verdwijnt na enkele weken vanzelf, ook zonder wassen. 
 Leg uit waardoor de hennakleurstof verdwijnt. 
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Een eeneiige tweeling 
 

1p 41 In de afbeelding zie je een eeneiige tweeling tijdens de zwangerschap. 
 

     
 
De letter P geeft een orgaan in de baarmoeder aan. 
 Hoe heet dit orgaan? 
 

1p 42 Hoeveel eicellen en zaadcellen zijn er betrokken bij het ontstaan van een 
eeneiige tweeling? 
A één eicel die bevrucht wordt door één zaadcel 
B één eicel die bevrucht wordt door twee zaadcellen 
C twee eicellen die elk bevrucht worden door één zaadcel 
 
 

Brood 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 in de bijlage en beantwoord dan 
vraag 43 tot en met 53. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de 
informatie gebruiken. 
 

1p 43 In informatie 1 staat een afbeelding van een graankorrel.  
Welke voedingsstoffen bevinden zich in een graankorrel? 
A alleen eiwitten 
B alleen koolhydraten 
C alleen vetten 
D eiwitten, koolhydraten en vetten 
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1p 44 Welke letter in de afbeelding van de graankorrel geeft een deel aan dat   
veel voedingsvezels bevat? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 45 Worden graanbloemen bestoven door insecten of worden ze bestoven 
door de wind? Leg je antwoord uit met behulp van de informatie. 
 

1p 46 Elke graankorrel is een vruchtje dat uit een deel van een graanbloem is 
gegroeid. 
Welke letter in de afbeelding van informatie 2 geeft dit deel van de bloem 
aan? 
A letter S 
B letter T 
C letter U 
 

1p 47 In informatie 3 staat dat in brooddeeg gasbelletjes ontstaan. 
 Hoe heet het gas in die belletjes? 
 

3p 48 In informatie 4 staan gegevens over de voedingswaarde van vier 
broodsoorten. 
Op de uitwerkbijlage staat een stuk grafiekpapier. 
 Maak op dit grafiekpapier een staafdiagram van de hoeveelheden 

vezels in de verschillende broodsoorten. 
 

1p 49 Leg met behulp van informatie 1 uit dat volkorenbrood meer 
voedingsvezels bevat dan een gelijke hoeveelheid witbrood. 
 

2p 50 Eén snee tarwebrood weegt 35 gram. 
 Hoeveel gram koolhydraten bevat één snee tarwebrood? Leg je 

antwoord uit met een berekening. 
 

1p 51 In informatie 5 staat dat brood ijzer bevat. IJzer is nodig voor de opbouw 
van een bepaald type bloeddeeltjes. 
Welke bloeddeeltjes zijn dit? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
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1p 52 In informatie 5 staat dat bakkers aan het brooddeeg zout met jodium 
toevoegen.  
In de afbeelding zie je enkele klieren in het lichaam van een vrouw. 
 

     
 
Eén van de klieren heeft volgens de informatie jodium nodig om goed te 
kunnen functioneren. 
Welke letter geeft die klier aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
E letter T 
 

1p 53 In de afbeelding zie je een etiket van een voedingsmiddel. 
 

GRANENBISCUITS BEDEKT MET MELKCHOCOLADE.

Ingrediënten:
havervlokken, volkorentarwemeel, melkchocolade, magere
melkpoeder, plantaardige oliën, melkvet, emulgatoren, suiker,
glucose-fructosestroop, rijsmiddelen, zout, rietsuikermelasse.
Kan ei, noten en sesam bevatten.

 
     
Mensen met coeliakie kunnen deze koekjes beter niet eten. 
 Schrijf het ingrediënt op dat volgens informatie 5 schadelijk is voor 

mensen met coeliakie. 
 

einde  
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Brood 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 43 tot en 
met 53. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie 
gebruiken. 
 
 

Informatie 1: Graan 
 
Om brood te bakken heb je meel nodig. Meel bestaat uit gemalen 
graankorrels. Graankorrels zijn de vruchtjes van graanplanten en groeien 
in aren aan de planten. In de afbeelding zie je aren van enkele 
graansoorten. 
 

     
 
Elke graankorrel bevat één zaadje. De buitenste laag van een graankorrel 
wordt zemel genoemd. Zemelen bevatten veel voedingsvezels. Het meel 
waar volkorenbrood van gebakken wordt, bevat zemelen. Voor witbrood 
zijn de zemelen uit het meel verwijderd. 
In de afbeelding hieronder zie je een doorsnede van een graankorrel. Het 
meellichaam is het deel van het zaadje dat reservestoffen bevat. 
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Informatie 2: Graanbloemen 
 
Graanplanten behoren tot de grassen. De bloemen zijn onopvallend van 
kleur. De meeldraden en stempels steken buiten de bloem. 
 

 
   
 
 

Informatie 3: Gist 
 

     
 
Brood wordt gebakken van deeg. Deeg wordt gemaakt van meel, water en 
gist. Gist bestaat uit eencellige schimmels (zie de afbeelding). Deze 
schimmelcellen breken suikers uit het meel af. Daarbij ontstaat hetzelfde 
gas als bij de verbranding in je lichaam. Het deeg houdt dit gas vast als 
gasbelletjes en deze geven het brood een luchtige structuur. 
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Informatie 4: Voedingswaarde 
 
In de tabel vind je informatie over de voedingswaarde van verschillende 
broodsoorten. 
 

 
 

Informatie 5: Brood en gezondheid 
 
Brood is een belangrijke leverancier van vitaminen en mineralen. Eén van 
die mineralen is ijzer. IJzer is nodig voor de opbouw van hemoglobine. 
Bakkers in Nederland voegen aan brooddeeg bakkerszout met jodium toe. 
Jodium is nodig voor een goede werking van de schildklier. 
Tarwe, rogge en gerst bevatten een bepaald type eiwitten. Deze eiwitten 
worden gluten genoemd. Bij mensen met de ziekte coeliakie gaan 
darmvlokken kapot als de darmwand regelmatig met deze gluten in 
aanraking komt. Mais en rijst zijn granen die een ander type gluten 
bevatten. Mensen met coeliakie kunnen die gluten wél verdragen. 
 
 
 
 

   per 100 gram brood    

broodsoort energie 
(kJ) 

eiwitten
(g) 

koolhydraten 
(g) 

vetten 
(g) 

vezels 
(g) 

water 
(g) 

roggebrood  802  5 40 1 6 48 

tarwebrood  1013  10 45 2 5 36 

volkorenbrood  931  9 41 3 7 37 

witbrood  1101  8 52 2 3 36 

einde  

Pagina: 127Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-17-1-u 1 / 2 lees verder ►►►

biologie CSE KB 2017-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 2  

     
 
 

 3  
 fotosynthese verbranding 

in stadium 2   
in stadium 4   

 
 

 9  
 bestuiving  bevruchting  

in bloem 1   
in bloem 2   

 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 38  
 geslachtelijke 

voortplanting 
ongeslachtelijke 

voortplanting 

bloemen   
wortelstokken   

 
 

 48  

.................................

.................................

(g/100 g)

 
     
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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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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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
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 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. 

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 scorepunten 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 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. 

8 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. 

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. 

 
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 63 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Een loopneus 
 

 1 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat bij inademing door de mond de lucht 
minder goed wordt gezuiverd / minder goed vochtig wordt gemaakt / 
minder goed warm wordt gemaakt (dan bij inademing door de neus). 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 2 maximumscore 1 
een juist getekende lijn via de mondholte en de keelholte de luchtpijp in: 
 

     
 
 

Een bruine boon 
 

 3 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 
 
 fotosynthese  verbranding 
in stadium 2  X 
in stadium 4 X X 

 
per juist ingevulde (horizontale) regel 1 
 

 4 maximumscore 2 
twee van de volgende taken: 
− bevestiging in de bodem / stevigheid 
− transport 
− opslag van reservestoffen 
 
per juiste taak 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Endoscopie 
 

 5 maximumscore 1 
uitscheidingsstelsel/verteringsstelsel 
 

 6 maximumscore 1 
(urine)blaas 
 
 

Lachen is gezond 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat kleppen verhinderen dat het bloed 
terugstroomt. 
 
 

Wilgenbloemen 
 

 9 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 
 
 bestuiving  bevruchting  
in bloem 1 X X 
in bloem 2   

 
per juist ingevulde (horizontale) regel 1 
 
 

Zaadcellen en hormonen 
 

 10 B 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 2 
twee juiste, andere secundaire geslachtskenmerken, bijvoorbeeld: 
− baardgroei 
− borsthaar 
− lage stem 
 
per juist ander secundair geslachtskenmerk 1  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 C 
 
 

Een tandvleesontsteking 
 

 14 D 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat door (stoffen uit) speeksel 
bacteriën/ziekteverwekkers gedood worden. 
 
 

De Amerikaanse zwarte beer 
 

 17 C 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 1 
22 (hartslagen per minuut) 
 
 

Het ademhalingsstelsel 
 

 20 maximumscore 1 
in het longadertje, met een uitleg waaruit blijkt dat het bloed zuurstof 
opneemt uit (de lucht in) de longblaasjes 
 

 21 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat slijm dan niet meer goed wordt afgevoerd. 
 
 

Een waterlelie 
 

 22 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat via de huidmondjes gaswisseling (boven 
water) plaatsvindt. 
 

 23 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat aan de onderzijde van het blad geen 
gevaar voor uitdroging bestaat. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De Amerikaanse brulkikker 
 

 24 maximumscore 1 
één van de volgende levenskenmerken: 
− groei 
− ontwikkeling 
− voortplanting 
 

 25 D 
 

 26 C 
 
 

De alvleesklier 
 

 27 maximumscore 2 
• P = lever 1 
• Q = maag 1 
 

 28 B 
 
 

Bladluizen 
 

 29 maximumscore 2 
de  juiste voedselketen: 
 
appelboom  appelluis/bladluis  lieveheersbeestje 
 
• de drie juiste organismen in de juiste volgorde genoemd 1 
• de voedselrelaties op de juiste manier met pijlen aangegeven 1 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 1 
mieren 
 
 

Sprinkhaanoren 
 

 32 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 maximumscore 1 
(1 =) impuls 
(2 =) gevoelszenuwcel 
 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen aan het noemen van beide juiste woorden. 
 
 

Een koe 
 

 34 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste oorzaken: 
− door ontlasting 
− door uitscheiding 
− door verbranding 
− door melkafgifte 
 
per juiste oorzaak 1 
 
 

Incontinentie 
 

 35 B 
 

 36 C 
 

 37 C 
 
 

Brandnetels 
 

 38 maximumscore 1 
de juist ingevulde tabel: 
 
 geslachtelijke 

voortplanting 
ongeslachtelijke 

voortplanting 
bloemen X  
wortelstokken  X 

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

Antwoord 
 

Scores 
 

Huidversieringen 
 

 39 maximumscore 1 
lederhuid 
 

 40 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de bovenste laag van de huid slijt. 
 
 

Een eeneiige tweeling 
 

 41 maximumscore 1 
placenta 
 

 42 A 
 
 

Brood 
 

 43 D 
 

 44 A 
 

 45 maximumscore 1 
door de wind, met een uitleg waaruit blijkt dat de bloemen onopvallend van 
kleur zijn / dat de meeldraden/stempels buiten de bloemen steken 
 

 46 C 
 

 47 maximumscore 1 
koolstofdioxide 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 48 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist diagram: 
 

 
 
• De verticale as is juist ingedeeld en benoemd met de juiste grootheid 1 
• De juiste getallen zijn juist uitgezet als vier staven 1 
• Bij het diagram zijn de vier broodsoorten juist aangegeven 1 
 

 49 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat volkorenbrood (meer) zemelen bevat (dan 
witbrood). 
 

 50 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(45 : 100) x 35 = 16 (gram) (of nauwkeuriger) 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 

 51 B 
 

 52 B 
 

 53 maximumscore 1 
(volkoren) tarwe(meel) 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in 
de applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.  

Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

einde  
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KB-0191-a-17-2-o 

Examen VMBO-KB 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 biologie CSE KB 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 54 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 19 juni
13.30 -15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Mooi weer 
 

1p 1 Het is mooi zomerweer. Iris zit naast het zwembad in de zon. Ze krijgt het 
warm en wordt nat van het zweet. 
In de afbeelding zie je een doorsnede van de huid. 
 

   
 
Welke letter geeft een klier aan die zweet produceert? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p 2 Iris springt het zwembad in om een paar baantjes te zwemmen. Als ze het 
water uitstapt, krijgt ze het koud. 
Welke veranderingen treden er op in de huid van Iris als ze het koud 
krijgt? 
A De haarspiertjes trekken meer samen en de bloedvaatjes worden 

nauwer. 
B De haarspiertjes trekken meer samen en de bloedvaatjes worden 

wijder. 
C De haarspiertjes trekken minder samen en de bloedvaatjes worden 

nauwer. 
D De haarspiertjes trekken minder samen en de bloedvaatjes worden 

wijder. 
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Organen in een torso 
 
In de afbeelding zie je een torso met organen in de borst- en buikholte. 
 

     
 
 

1p 3 De letter P geeft het orgaan aan dat zich tussen de borstholte en de 
buikholte bevindt. 
 Hoe heet dit orgaan? 
 

1p 4 In de borstholte is een orgaan van het verteringsstelsel te zien. 
 Hoe heet dit orgaan? 
 
 

Pagina: 144Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-17-2-o 4 / 22 lees verder ►►►

Planten en water 
 

1p 5 Plantenwortels nemen water en voedingszouten op. Vaten vervoeren dit 
water naar de bladeren.  
Welke vaten vervoeren water met voedingszouten vanuit de wortels naar 
de bladeren? 
A alleen de bastvaten 
B alleen de houtvaten 
C zowel de bastvaten als de houtvaten 
 

1p 6 Planten gebruiken en deel van het opgenomen water om door 
fotosynthese een energierijke stof te maken. 
 Geef de naam van deze energierijke stof. 
 

1p 7 In de afbeelding zie je een cel uit een blad. 
 

     
 
Welke letter geeft een deel aan waarin fotosynthese plaatsvindt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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1p 8 Een deel van het water dat uit de bodem is opgenomen, gaat als 
waterdamp de bladeren uit. 
 

   
 
In de afbeelding zie je een doorsnede van een stukje van een blad. De 
letter P geeft een deel van de opperhuid aan waardoor waterdamp het 
blad uitgaat. 
 Hoe heet dit deel van de opperhuid? 
 

1p 9 Planten zijn aangepast aan de hoeveelheid water in de omgeving waarin 
ze leven. Door de bouw van de bladeren zijn planten in een droge 
omgeving beschermd tegen waterverlies. 
In de afbeelding hieronder zie je doorsnedes van drie bladeren. 
 

 
     
Welke letter geeft een blad aan met een bouw die waterverlies het meest 
tegengaat? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
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Roken 
 

1p 10 Roken kan vernauwing van bloedvaten veroorzaken. Als hierdoor een 
bloedvat verstopt raakt dat bloed naar de hartspier vervoert, is een 
hartinfarct het gevolg. 
Hoe heet zo’n bloedvat? 
A kransader 
B kransslagader 
C longader 
D holle ader 
 

1p 11 Roken is ook schadelijk voor de longen en kan longemfyseem tot gevolg 
hebben. Bij longemfyseem functioneren de longblaasjes niet goed. 
Mensen met longemfyseem worden snel moe bij inspanning doordat er 
onvoldoende verbranding kan plaatsvinden. 
 Leg uit waardoor er onvoldoende verbranding kan plaatsvinden als de 

longblaasjes zijn aangetast. 
 
 

Koningspinguïns 
 
Koningspinguïns zijn vogels die in het zuidpoolgebied leven. Ze zijn 
ongeveer één meter lang. 
Koningspinguïns zijn uitstekende zwemmers. Ze gebruiken hun vleugels 
om zich door het zeewater voort te bewegen. Daarbij gebruiken ze hun 
poten en staart als roer. 
 
 

1p 12 In de afbeelding zie je een zwemmende koningspinguïn. 
 

     
 
 Leg uit hoe de lichaamsvorm is aangepast aan deze manier van 

voortbewegen. 
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1p 13 In de afbeelding hieronder kun je de poten van een koningspinguïn zien. 
 

     
 
Koningspinguïns hebben de poten van een zwemmende watervogel. 
 Noem de eigenschap van de poten waaruit dat blijkt. 
 

2p 14 Het water in het zuidpoolgebied is voedselrijk. In het water leven veel 
algen. Algen zijn microscopisch kleine plantjes die worden gegeten door 
dieren zoals garnalen. Deze worden op hun beurt weer gegeten door 
inktvissen. Koningspinguïns eten garnalen en inktvissen. Haaien jagen op 
koningspinguïns. 
 Maak met behulp van de bovenstaande informatie een voedselketen 

die bestaat uit vijf organismen. 
 
 

Een lui oog 
 

1p 15 Een kind met een lui oog ziet met dit oog niet goed. Meestal wordt bij zo’n 
kind het goede oog enkele uren per dag met een oogpleister afgeplakt. 
Het luie oog gaat zich dan weer inspannen en ‘leert’ beter te zien. 
Een lui oog kan ontstaan als dit oog niet goed accommodeert. 
Welk deel van dat oog accommodeert dan niet goed? 
A iris 
B lens 
C pupil 
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Heide 
 
Op veel plaatsen in Nederland komen heidevelden voor. Een 
kenmerkende plant voor een heideveld is struikhei. 
In een plantenboek staat de volgende informatie over struikhei. 
 
Struikhei kan 30 tot 100 centimeter hoog worden. De plant bloeit van juni 
tot september. De bloemen zijn paars, rood of roze. 
 

 
     
 

1p 16 De letter P in de afbeelding geeft een mannelijk voortplantingsorgaan uit 
de bloem aan.  
 Hoe heet dit deel van de bloem? 
 

1p 17 De letters Q, R en S geven delen van de stamper aan.  
Welke letter geeft het deel aan waarin zich de eicellen bevinden? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
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1p 18 De bloemen van struikhei maken nectar. De insecten die hierop afkomen 
zorgen voor de bestuiving. 
In de informatie is nog een kenmerk van de bloemen te vinden waarop 
insecten afkomen. 
 Schrijf dit kenmerk op. 
 
 

Prostatitis 
 

2p 19 Prostatitis is een ontsteking van de prostaat. Door de ontsteking zwelt het 
prostaatweefsel en kan de urinebuis dichtgedrukt worden. Plassen wordt 
dan moeilijk en pijnlijk. 
In de afbeelding zie je enkele organen in het lichaam van een man. 
 

   
 
 Welke letter in de afbeelding geeft de prostaat aan? En welke letter 

geeft de urinebuis aan? 
Schrijf je antwoord zó op: 
prostaat: letter .....................................  
urinebuis: letter ...................................  
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De anticonceptiepil 
 

1p 20 De anticonceptiepil bevat hormonen die ervoor zorgen dat er geen 
bevruchting kan plaatsvinden. 
 Leg uit hoe die hormonen bevruchting tegengaan. 
 

1p 21 Resten van hormonen uit de anticonceptiepil worden met de urine 
uitgescheiden. 
In de afbeelding zijn enkele organen met letters aangegeven. 
 

     
 
Welke letter geeft een orgaan aan dat resten van hormonen uit het bloed 
verwijdert? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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Hyperventilatie 
 
Bij hyperventilatie gaat iemand sneller ademhalen dan normaal. Dit is 
meestal het gevolg van spanningen. 
 
 

1p 22 Heeft hyperventilatie invloed op de afgifte van koolstofdioxide uit het 
bloed? 
A nee 
B Ja, de afgifte van koolstofdioxide neemt af. 
C Ja, de afgifte van koolstofdioxide neemt toe. 
 

1p 23 Hyperventilatie wordt onder andere veroorzaakt door een toename van de 
hoeveelheid adrenaline in het bloed. Deze toename heeft ook invloed op 
de hartslag en de hoeveelheid glucose in het bloed. 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel. 
 Kruis in deze tabel aan wat de invloed is van deze toename op de 

hartslag en op de hoeveelheid glucose. 
 

1p 24 In de afbeelding zie je enkele organen in het lichaam van een vrouw. 
 

     
 
Welke letter geeft een orgaan aan dat adrenaline maakt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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Voedingsadviezen 
 
Op een website over voeding wordt het advies gegeven om ervoor te 
zorgen dat je voedsel voldoende voedingsvezels bevat. 
Voedingsvezels zijn onverteerbare delen van plantaardige producten en 
stimuleren de peristaltische bewegingen in het verteringskanaal. 
 
 

1p 25 In de afbeelding zie je het verteringskanaal. 
 

     
 
Welke letters geven delen aan die peristaltische bewegingen maken? 
A alleen P en Q 
B alleen P en R 
C alleen Q en R 
D P, Q en R 
 

1p 26 Peristaltische bewegingen spelen een rol bij het transport van het voedsel 
door het verteringskanaal. Tijdens dit transport worden voedingsstoffen 
verteerd. 
In welk deel van het verteringsstelsel wordt het grootste deel van de 
verteerde voedingsstoffen opgenomen in het bloed? 
A in de slokdarm 
B in de maag 
C in de dunne darm 
D in de dikke darm 
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1p 27 Op de website wordt ook geadviseerd om gevarieerd te eten. 
 Leg uit waardoor het eten van gevarieerde voeding bijdraagt aan een 

goede gezondheid. 
 
 

Een vruchtje van een paardenbloem 
 

2p 28 In de afbeelding zie je een vruchtje van een paardenbloem. Het vruchtje 
bevat één zaadje. 
 

     
 
 Op welke manier wordt zo’n vruchtje verspreid? Leg uit waaraan dat te 

zien is in de afbeelding. 
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Scholeksters 
 

     
 
Veel scholeksters broeden in kustgebieden. Ze eten daar dieren zoals 
mosselen, wormen en krabben. 
Elk paartje scholeksters heeft een eigen broedplek. Als de broedplek 
gunstig is, broedt het paartje elk jaar op dezelfde plek. Als de broedplek 
ongunstig is, proberen de vogels het volgende jaar een betere plek te 
veroveren. 
 
 

2p 29 Uit de informatie hierboven zijn twee levenskenmerken van scholeksters 
af te leiden. 
 Noem deze twee levenskenmerken. 
 

1p 30 Vanaf een ongunstige broedplek moeten de ouders ver vliegen om 
voedsel te zoeken voor hun jongen. 
Door steeds heen en weer te moeten vliegen, kunnen de vogels niet al 
hun jongen grootbrengen. 
 Leg uit dat dit heen en weer vliegen van de ouders de 

overlevingskansen van de jongen kleiner maakt. 
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1p 31 Onderzoekers hebben het gedrag bestudeerd van twaalf 
scholeksterpaartjes met ongunstige broedplekken. Ze hebben in kaart 
gebracht waar elk paartje voedsel zoekt (zie de afbeelding). 
 

Q R S
Legenda:
   Q = ongunstige broedplekken
   R = gunstige broedplekken
   S = plekken waar de twaalf paartjes voedsel zoeken
         vliegroute naar plek waar voedsel gezocht wordt

0 100 200 m

     
 
Naar aanleiding van de afbeelding doet Bauke twee uitspraken over de 
twaalf onderzochte paartjes. 
Deze uitspraken staan in een tabel op de uitwerkbijlage. 
 Kruis bij elke uitspraak aan of deze juist is of onjuist volgens de 

gegevens in de afbeelding. 
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Meerlingen 
 
Een meerling bestaat uit twee of meer baby’s die zich tijdens dezelfde 
zwangerschap hebben ontwikkeld, zoals een tweeling of een drieling. 
 
 

2p 32 In de afbeelding zie je een tweeling in de baarmoeder. 
 

   
 
 Hoe heten de delen die met de letters P en Q worden aangegeven? 
Schrijf je antwoord zó op: 
P =  .........................................................  
Q =  ........................................................  
 

1p 33 Door prenataal onderzoek kan vastgesteld worden of een vrouw zwanger 
is van een meerling. Bij dit onderzoek is op een beeldscherm te zien 
hoeveel baby’s zich in de baarmoeder bevinden. 
 Hoe heet deze vorm van prenataal onderzoek? 
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1p 34 Naarmate een vrouw ouder wordt, neemt de kans op een meerling toe. Dit 
heeft te maken met een verandering in de productie van de hormonen die 
de ovulatie beïnvloeden. 
In de afbeelding zie je enkele opeenvolgende gebeurtenissen in een 
eierstok. 
 

     
 
Welk cijfer geeft de ovulatie aan? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
E cijfer 5 
F cijfer 6 
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Weefselvloeistof 
 
Bloedplasma wordt door de wanden van bloedvaten heen geperst. Zo 
komt het tussen de cellen terecht, waar het weefselvloeistof wordt 
genoemd. 
 
 

1p 35 Door de wanden van welke bloedvaten wordt bloedplasma de weefsels in 
geperst? 
A alleen door de wanden van de aders 
B alleen door de wanden van de haarvaten 
C alleen door de wanden van de slagaders 
D door de wanden van de aders, de haarvaten en de slagaders 
 

1p 36 Welke bloedcellen bevinden zich in weefselvocht? 
A alleen rode bloedcellen 
B alleen witte bloedcellen 
C zowel rode als witte bloedcellen 
 

1p 37 Weefselvocht wordt voor een deel uit de weefsels afgevoerd via de 
lymfevaten. 
Zodra de vloeistof zich in de lymfevaten bevindt, wordt die niet meer 
weefselvocht genoemd. 
 Wat is de naam van de vloeistof in deze vaten? 
 

1p 38 Een ander deel van het weefselvocht wordt weer in het bloed opgenomen. 
Daarbij speelt het bloedeiwit HSA een rol. 
 

     
 
In de afbeelding geeft de letter P het orgaan aan dat HSA maakt. 
 Hoe heet dit orgaan? 
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1p 39 HSA uit donorbloed wordt gebruikt voor de productie van medicijnen en 
vaccins. Het wordt ook toegediend aan mensen met ernstige 
brandwonden. HSA wordt dan rechtstreeks in het bloed gebracht via een 
infuus (zie de afbeelding). 
 

     
 
Voor het inbrengen van een infuus wordt een naald in een ader gestoken. 
 Leg uit waardoor een ader hiervoor beter geschikt is dan een 

slagader. 
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Alcohol 
 

1p 40 Als je alcohol drinkt, komt deze stof vanuit het verteringskanaal in het 
bloed terecht. Met het bloed komt de alcohol onder andere in de lever en 
wordt daar afgebroken. 
Welk bloedvat vervoert bloed rechtstreeks vanuit het darmkanaal naar de 
lever? 
A darmader 
B leverader 
C leverslagader 
D poortader 
 

2p 41 Kees drinkt snel achter elkaar 2 glazen bier. Elk glas bier bevat 10 gram 
alcohol. De lever van Kees breekt 7 gram alcohol per uur af. 
 Hoeveel uur doet zijn lever er volgens deze gegevens over om de 

alcohol uit die 2 glazen bier af te breken? Leg je antwoord uit met een 
berekening. 

 
1p 42 In de afbeelding zie je een diagram met gegevens over alcoholgebruik bij 

een grote groep scholieren. 
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ooit alcohol
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(%)

Legenda:
jongens meisjes      

 
Naar aanleiding van deze gegevens doet Justin twee uitspraken. 
Deze uitspraken staan in een tabel op de uitwerkbijlage. 
 Kruis bij elke uitspraak aan of deze juist is of onjuist volgens de 

gegevens in het diagram. 
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Het gebit 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 in de bijlage en beantwoord dan 
vraag 43 tot en met 54. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de 
informatie gebruiken. 
 

1p 43 In informatie 1 staat een afbeelding van een kies. 
Hoe heet zo’n kies? 
A knipkies 
B knobbelkies 
C plooikies 
 

1p 44 Het gebit maakt deel uit van het verteringsstelsel. In informatie 1 geeft de 
letter S een deel van een kies aan. Hierin bevinden zich delen van twee 
andere orgaanstelsels. 
 Noem één van die orgaanstelsels. 
 

1p 45 In informatie 2 wordt een stof genoemd die in veel tandpasta’s zit. 
In informatie 1 staat een afbeelding waarin letters delen van een kies 
aangeven. 
Welke letter geeft het deel aan dat door die stof in tandpasta’s hard wordt 
gemaakt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
E letter T 
 

1p 46 In informatie 2 wordt een taak van speeksel genoemd. 
 Noem nog een andere taak van speeksel. 
 

1p 47 In de informatie staat dat bij kiespijn zenuwuiteinden worden geprikkeld. 
Van welk type zenuwcel zijn dit de uiteinden? 
A van bewegingszenuwcellen 
B van gevoelszenuwcellen 
C van schakelcellen 
 

1p 48 In de informatie staat dat je kiespijn voelt als impulsen worden verwerkt in 
een bepaald deel van de hersenen. 
Waar in de hersenen is dat? 
A in de grote hersenen 
B in de kleine hersenen 
C in de hersenstam 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

Pagina: 162Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-17-2-o 22 / 22 lees verder ►►►

1p 49 Wanneer is de kans op tanderosie groter, als je regelmatig cola drinkt of 
als je regelmatig zwarte koffie drinkt? Leg je antwoord uit. 
 

3p 50 In informatie 5 staat een tabel met gegevens over gebitsproblemen van 
voetballers.  
Op de uitwerkbijlage staat een stuk grafiekpapier. 
 Maak op dit grafiekpapier een staafdiagram van de gegevens in die 

tabel. 
 

1p 51 Bij een goed onderzoek is er sprake van resultaten en van conclusies. 
Informatie 5 gaat over een onderzoek.  
Staan er in informatie 5 resultaten van dit onderzoek? En staat er een 
conclusie van dit onderzoek? 
A geen van beide 
B alleen resultaten 
C alleen een conclusie 
D resultaten en een conclusie 
 

1p 52 In de afbeelding van informatie 6 geeft de letter V een bloedvat aan. 
Is dit de bovenste holle ader of de onderste holle ader? En is dit een 
bloedvat van de grote of van de kleine bloedsomloop? 
A de bovenste holle ader, een bloedvat van de grote bloedsomloop 
B de bovenste holle ader, een bloedvat van de kleine bloedsomloop 
C de onderste holle ader, een bloedvat van de grote bloedsomloop 
D de onderste holle ader, een bloedvat van de kleine bloedsomloop 
 

1p 53 Een bacterie uit tandplak komt in de mond in het bloed terecht. Via het 
bloed wordt de bacterie naar een been vervoerd en komt daarbij 
tweemaal door het hart. 
In welke volgorde komt deze bacterie dan door de delen van het hart? 
A linkerboezem – linkerkamer – rechterboezem – rechterkamer 
B linkerkamer – linkerboezem – rechterkamer – rechterboezem 
C rechterboezem – rechterkamer – linkerboezem – linkerkamer 
D rechterkamer – rechterboezem – linkerkamer – linkerboezem 
 

1p 54 Een tandarts bekijkt wat tandplak van een patiënt door een microscoop. 
Hij ziet bacteriën en cellen van het mondslijmvlies. 
Heeft een bacterie een celkern? En heeft een slijmvliescel een celkern? 
A geen van beide 
B alleen een bacterie 
C alleen een slijmvliescel 
D zowel een bacterie als een slijmvliescel 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Het gebit 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 43 tot en 
met 54. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie 
gebruiken. 
 
 

Informatie 1: Het gebit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gebit van mensen bestaat uit snijtanden, hoektanden en kiezen. 
Aan de kiezen is te zien dat mensen alleseters zijn. In de afbeelding 
hieronder zie je een doorsnede van een kies. 
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Informatie 2: Tandenpoetsen 

 
Door je tanden te poetsen verwijder je tandplak van het gebit. Tandplak is 
een kleverig laagje op de tanden dat bestaat uit etensresten, slijm en 
bacteriën. Deze bacteriën zetten suikers uit etensresten om in zuren. 
Deze zuren kunnen het glazuur van de tanden aantasten en tandbederf 
veroorzaken. 
Veel tandpasta’s bevatten fluoride. Fluoride maakt het glazuur van de 
tanden hard en beschermt daardoor tegen tandbederf. Ook speeksel 
bevat stoffen die tegen tandbederf beschermen. 
 
 

Informatie 3: Kiespijn 

 

   
 
Als er door tandbederf een gaatje in een kies is ontstaan, kan dit kiespijn 
veroorzaken. Zenuwuiteinden in de tandholte worden dan geprikkeld en 
geven impulsen door naar de hersenen. In een bepaald deel van de 
hersenen worden die impulsen verwerkt, zodat je pijn voelt. 
 
 

Informatie 4: Tanderosie 

 
Door zuren in het voedsel, zoals in fruit en in frisdranken, kunnen tanden 
beschadigd raken. Dit wordt tanderosie genoemd. Hoe zuurder het 
voedingsmiddel, des te groter is de kans op tanderosie. 
De afbeelding laat de zuurgraad van enkele dranken zien. 
 
zuur minder zuur

cola sinaas-
appelsap

karne-
melk

zwarte
thee

kraan-
water

melk

zwarte
koffie  
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Informatie 5: Een onderzoek 

 
Een onderzoeker verzamelt gegevens over gebitsproblemen bij 
100 voetballers. Hij vraagt zich af of er een verband bestaat tussen het 
aantal gebitsproblemen en het aantal blessures van voetballers. 
In de tabel staan de gegevens die hij heeft verzameld over de 
gebitsproblemen bij die voetballers. 
 

gebitsproblemen aantal 
voetballers 

tandvleesontstekingen 29 

vullingen, kronen of bruggen 50 

zenuwbehandelingen 34 

wortelkanaalbehandelingen 13 

 
 

Informatie 6: Bacteriën uit tandplak 

 
Via een wondje in de mond kunnen bacteriën uit tandplak in het bloed 
terechtkomen. Vanuit de mond worden ze dan met het bloed door het 
lichaam verspreid. Ze kunnen zo op andere plaatsen in het lichaam 
ontstekingen veroorzaken. 
In de afbeelding zie je de bloedsomloop. 
De letter V geeft het bloedvat aan 
waardoor bloed vanuit bloedvaten rond de 
mond in het hart terechtkomt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

einde  
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biologie CSE KB 2017-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 23  
invloed van toename van de 
hoeveelheid adrenaline 

neemt toe neemt af 

aantal hartslagen per minuut   
glucosegehalte van het bloed   

 
 

 31  
uitspraken juist onjuist 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 42  
uitspraken juist onjuist 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 biologie CSE KB 
 

 
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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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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
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 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. 

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 scorepunten 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 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. 

8 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. 

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. 

 
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 
 
 

 
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 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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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 1 
• de voedselrelaties op de juiste manier aangegeven met pijlen 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 1 
• urinebuis: (letter) S 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 neemt af 

aantal hartslagen per minuut X  
glucosegehalte van het bloed X  

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

 24 D 
 

Pagina: 175Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-17-2A-c 7 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 1 
• uit de uitleg moet blijken dat dit te zien is aan het (vrucht)pluis 1 
 
 

Scholeksters 
 

 29 maximumscore 2 
• (opname van) voeding(sstoffen) / stofwisseling 1 
• voortplanting 1 
 

 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 juist onjuist 
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 
 

 

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

Antwoord 
 

Scores 
 

Meerlingen 
 

 32 maximumscore 2 
• P = placenta 1 
• Q = vruchtvlies 1 
 

 33 maximumscore 1 
echo(scopie) 
 

 34 D 
 
 

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) 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 42 maximumscore 1 
de juist ingevulde tabel: 
 
uitspraken juist onjuist 
Op dertienjarige leeftijd heeft meer dan de helft 
van de jongens ooit alcohol gedronken. 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 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 50 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist staafdiagram: 
 

     
 
• De verticale as is juist ingedeeld en benoemd met ‘aantal voetballers’ 1 
• De getallen uit de tabel zijn juist uitgezet als vier staven 1 
• Bij het diagram zijn de verschillende typen gebitsproblemen juist 

aangegeven 1 
 

 51 B 
 

 52 A 
 

 53 C 
 

 54 C 
 
 

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

einde  
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KB-0191-a-16-1-o 

Examen VMBO-KB 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 24 mei

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

De huig 
 

 
   

1p 1 Als je je mond wijd open doet, is achterin je mondholte de huig te zien. 
Wat is de functie van de huig? 
A De huig sluit de luchtpijp af tijdens het slikken. 
B De huig sluit de neusholte af tijdens het slikken. 
C De huig sluit de slokdarm af tijdens het slikken. 
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Bekerplanten 
 
Bekerplanten vangen kleine dieren zoals insecten in 
een vangbeker (zie de afbeelding).  
De dieren worden gelokt door de kleuren van de beker 
en de geur van nectar die bekercellen afgeven. In de 
beker vallen ze in een vloeistof met bacteriën en 
enzymen. De gevangen dieren worden in de beker 
verteerd. Daarbij ontstaan zouten die de plant 
opneemt. De plant gebruikt deze zouten om van 
glucose andere energierijke stoffen te maken. 
 
 
 
   
 

1p 2 Twee levenskenmerken zijn stofwisseling en voortplanting. 
Gaat de informatie hierboven over deze levenskenmerken van 
bekerplanten? 
A over geen van beide 
B alleen over stofwisseling 
C alleen over voortplanting 
D over zowel stofwisseling als voortplanting 
 

1p 3 Bekerplanten maken glucose door fotosynthese. 
Welke twee stoffen verbruiken de planten bij de fotosynthese? 
A koolstofdioxide en water 
B koolstofdioxide en zuurstof 
C water en zuurstof 
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Ziek door mosselen 
 
Algen zijn microscopisch kleine planten die gegeten worden door 
mosselen. Soms zijn mosselen besmet met giftige stoffen die gemaakt 
zijn door algen. Als mensen zulke besmette mosselen eten, kunnen ze 
ziek worden. 
 

 
   
 

2p 4 Op de uitwerkbijlage staan in een tabel twee organismen uit de tekst. 
 Kruis bij elk organisme aan of het een consument, een producent of 

een reducent is. 
 

1p 5 Als iemand besmette mosselen gegeten heeft, komen de giftige stoffen 
vanuit het verteringskanaal in het bloed terecht. De poortader voert het 
bloed met het gif rechtstreeks naar een orgaan in de buikholte. 
 Hoe heet dit orgaan? 
 

1p 6 In de zomer worden meer mensen ziek door het eten van mosselen dan in 
de winter. Door gunstige abiotische factoren kunnen de giftige algen zich 
in de zomer snel vermeerderen. 
 Noem zo’n gunstige abiotische factor. 
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Ovulatie en menstruatie 
 

1p 7 Tijdens de menstruatiecyclus vinden in een eierstok ontwikkelingen 
plaats. De cijfers in de afbeelding geven verschillende stadia van die 
ontwikkelingen aan. 
 

     
 
Welk cijfer geeft de ovulatie aan? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
E cijfer 5 
F cijfer 6 
 

1p 8 Als een eicel niet bevrucht wordt, vindt na de ovulatie een menstruatie 
plaats. 
Eva heeft een regelmatige menstruatiecyclus van 28 dagen. 
Hoeveel dagen na een ovulatie begint bij haar de menstruatie? 
A ongeveer 7 dagen 
B ongeveer 14 dagen 
C ongeveer 21 dagen 
D ongeveer 28 dagen 
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Fastfood 
 
Fastfood is een verzamelnaam voor voedingsmiddelen die snel 
klaargemaakt worden en vaak verkocht worden in een snackbar. De 
meeste van deze producten bevatten veel vet. 
In de tabel vind je gegevens over de voedingswaarde van enkele 
fastfoodproducten. 
 

per 100 gram voedingsmiddel 
voedingsmiddel energie

(kJ) 
eiwitten

(g) 
koolhydraten

(g) 
vetten 

(g) 
water

(g) 
hamburger 1139  21,0  2,5 20,0 55,5 

kaassoufflé 1690  7,6  32,6 27,2 31,6 

kroket 1275  7,5  24,0 20,0 46,5 

patat 1373  4,5  40,0 16,0 35,4 

 
 

2p 9 Wat levert meer energie, een kaassoufflé van 70 gram of een kroket van 
80 gram? Leg je antwoord uit met een berekening. 
 

1p 10 Je lichaam maakt twee hormonen die invloed hebben op het 
hongergevoel, ghreline en leptine. Als je enige tijd niet eet, gaat je 
lichaam meer ghreline aan het bloed afgeven en krijg je honger. Na het 
eten neemt de productie van ghreline af en komt er meer leptine in het 
bloed. Dit zorgt ervoor dat je geen honger meer voelt. 
Na het eten van een eiwitrijke maaltijd duurt het langer voordat je lichaam 
weer meer ghreline gaat maken dan na een maaltijd met veel 
koolhydraten. 
Welk voedingsmiddel uit de tabel moet je volgens deze informatie eten om 
ervoor te zorgen dat het zo lang mogelijk duurt voordat je weer honger 
krijgt? 
A 100 gram hamburger 
B 100 gram kaassoufflé 
C 100 gram kroket 
D 100 gram patat 
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1p 11 De Schijf van Vijf van het Voedingscentrum is een hulpmiddel bij het 
samenstellen van een gezonde maaltijd. 
 

 
   
Diego eet een hamburger met een portie patat, gebakken in olie. Hij drinkt 
daarbij een glas mineraalwater. Als je let op de gegevens in de tabel op 
de bladzijde hiernaast, past deze maaltijd in vier vakken van de Schijf van 
Vijf. 
Uit welk vak van de Schijf van Vijf ontbreekt voedsel bij de maaltijd van 
Diego? 
A uit vak 1 
B uit vak 2 
C uit vak 3 
D uit vak 4 
E uit vak 5 
 

1p 12 Het eten van veel fastfood is nadelig voor je gezondheid. Veel vet in het 
voedsel kan op den duur tot gevolg hebben dat je lichaam te weinig 
insuline produceert. 
Waar in het lichaam wordt insuline gemaakt? 
A in de alvleesklier 
B in de bijnieren 
C in de hypofyse 
D in de schildklier 
 

1p 13 Het eten van veel vet voedsel kan ook leiden tot vernauwing en 
verstopping van bloedvaten. Verstopping van een kransslagader kan een 
hartinfarct veroorzaken. Een deel van de hartspier sterft dan af. 
 Leg uit waardoor een deel van de hartspier afsterft als er geen bloed 

meer naar toe stroomt. 
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Bloed 
 
Een volwassene heeft vijf tot zes liter bloed. Het hart slaat in rust zo’n 70 
keer per minuut en pompt per dag ongeveer 7000 liter bloed weg. 
 

1p 14 In de afbeelding is een plaats in de bloedsomloop aangegeven met de 
letter P. 
 

     
 
Een rode bloedcel stroomt met het bloed vanaf plaats P eenmaal door de 
kleine en eenmaal door de grote bloedsomloop en komt dan weer terug 
bij P. 
Hoe vaak komt deze rode bloedcel daarbij door het hart? 
A eenmaal 
B tweemaal 
C driemaal 
D meer dan driemaal 
 
 

Pagina: 187Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-16-1-o 9 / 21 lees verder ►►►

1p 15 De snelheid waarmee het bloed door slagaders stroomt, hangt af van 
verschillende factoren. 
Wanneer gaat bloed in slagaders sneller stromen? 
A als de bloeddruk toeneemt 
B als de slagaders wijder worden 
C als het aantal hartslagen per minuut afneemt 
 

1p 16 De afbeelding laat de samenstelling van bloed zien. 
 

  

bloed

bloed-
plasma
55%

bloed-
deeltjes
45%

overig 1%

eiwitten 8%

water 91%

witte bloed-
cellen en
bloedplaatjes 1%

rode bloed-
cellen 99%

 
 
Sjoerd heeft zes liter bloed. 
 Hoeveel liter bloedplasma bevat zijn bloed? 
 

1p 17 De INR is een maat die de snelheid van de bloedstolling aangeeft. 
 

INR bloedstolling 
hoger dan 1 langzamer dan normaal 

1 normaal 

lager dan 1 sneller dan normaal 

 
Uit bloedonderzoek blijkt dat Coby een ernstig tekort heeft aan 
bloedplaatjes. 
Heeft dit invloed op haar INR? 
A nee 
B Ja, haar INR is hoger dan 1. 
C Ja, haar INR is lager dan 1. 
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Urine 
 

2p 18 Urine bestaat uit water en afvalstoffen. Eén van die afvalstoffen is ureum. 
De zin hieronder beschrijft het ontstaan van ureum. 
 
Ureum ontstaat bij het afbreken van …...(1)…... in de …... (2)….… 
 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel. 
 Schrijf in deze tabel wat er bij (1) en bij (2) ingevuld moet worden om 

de zin compleet te maken. 
− Kies bij (1) uit: eiwitten / koolhydraten / vetten. 
− Kies bij (2) uit: alvleesklier / lever / maag. 
 

1p 19 In de afbeelding geven drie letters delen van het uitscheidingsstelsel aan. 
 

Q

R

S

 
     
 
Waar wordt urine geproduceerd? 
A alleen in Q 
B alleen in R 
C alleen in S 
D in Q en in R 
E in Q en in S 
F in R en in S 
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VSD 
 
VSD is een aandoening waarbij er een 
gaatje is in de wand tussen de beide 
hartkamers. Als de hartkamers zich 
samentrekken, stroomt een deel van het 
bloed van de linkerkamer naar de 
rechterkamer. Dit is in de afbeelding 
aangegeven met een pijl. 
 
 
     
 

1p 20 Leg uit waardoor het bloed bij VSD van de linkerkamer naar de 
rechterkamer stroomt en niet andersom. 
 

1p 21 Soms is het mogelijk het gaatje dicht te maken met een soort parapluutje. 
Tijdens een operatie schuift de arts dit parapluutje via een slagader naar 
het hart toe. Het komt dan het hart binnen via het bloedvat dat in de 
afbeelding is aangegeven met de letter P. 
Hoe heet dit bloedvat? 
A aorta 
B holle ader 
C longader 
D longslagader 
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Waterpest 
 
Waterpest is een plant die in de 
negentiende eeuw vanuit Amerika 
terechtgekomen is in Europa en zich daar 
snel heeft verspreid. De plant leeft in het 
water van meren en sloten. Stukjes van de 
plant breken af, worden door het water 
verspreid en groeien snel uit tot nieuwe 
planten. 
In Amerika komen zowel waterpestplanten 
met mannelijke bloemen als 
waterpestplanten met vrouwelijke bloemen 
voor. In Europa komen alleen vrouwelijke 
waterpestplanten voor. 
     
 

1p 22 Aan vrouwelijke waterpestplanten in Amerika ontwikkelen zich wel 
vruchtjes met zaden, maar aan die in Europa niet. 
 Leg uit dat zich alleen vruchtjes met zaden kunnen ontwikkelen als er 

planten met mannelijke bloemen aanwezig zijn. 
 

1p 23 Waterpest heeft zich in de negentiende eeuw snel over Europa verspreid. 
Speelt bij de verspreiding in Europa geslachtelijke voortplanting een rol? 
En speelt daarbij ongeslachtelijke voortplanting een rol? 
A alleen geslachtelijke voortplanting 
B alleen ongeslachtelijke voortplanting 
C geslachtelijke voortplanting en ongeslachtelijke voortplanting 
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1p 24 Waterpest kan alleen leven in water waarin voldoende licht doordringt. 
Licht is nodig voor de fotosynthese. 
In de afbeelding zie je een foto en een schematische tekening van enkele 
cellen van een waterpestplant. 
 

 
   
Welke letter in de tekening geeft een deel van een cel aan waarin 
fotosynthese plaatsvindt? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 25 Waterpest is net als veel andere planten opgebouwd uit cellen, organen 
en weefsels. Deze delen verschillen in grootte en bouw. 
Wat is de juiste volgorde als je deze delen van een plant rangschikt van 
klein naar groot? 
A cel - orgaan - weefsel 
B cel - weefsel - orgaan 
C orgaan - cel - weefsel 
D orgaan - weefsel - cel 
E weefsel - cel - orgaan 
F weefsel - orgaan - cel 
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Darmbacteriën 
 
In de dikke darm breken bacteriën onverteerde voedselresten af. Daarbij 
komen veel gassen vrij. Deze gassen kunnen zich ophopen in het laatste 
deel van de darmen. Als iemand een wind laat, komen deze gassen via de 
anus naar buiten. 
 

1p 26 In de afbeelding zie je een deel van het verteringsstelsel. 
 

     
 
De letter P geeft een deel van de darmen aan waarin gassen zich kunnen 
ophopen. 
 Hoe heet dit deel tussen de dikke darm en de anus? 
 

1p 27 Eén van de gassen in een wind is koolstofdioxide. Dit gas ontstaat als 
bacteriën glucose afbreken met behulp van zuurstof. Bij dit proces komt 
energie vrij. 
 Geef de naam van dit stofwisselingsproces. 
 

2p 28 Darmbacteriën maken enzymen om stoffen in onverteerde voedselresten 
af te breken. Verteringssappen die door verteringsklieren van de mens 
gemaakt worden, bevatten ook enzymen voor de afbraak van 
voedingsstoffen. 
 Noem twee verteringssappen die verteringsenzymen bevatten. 
 

1p 29 Er zijn verschillende zuiveldrankjes te koop die zeer veel bacteriën 
bevatten. De fabrikanten van de drankjes beweren dat deze bacteriën een 
positieve invloed hebben op de werking van de darmen. De meeste van 
die bacteriën komen echter niet levend in de twaalfvingerige darm aan na 
inname via de mond. 
 Leg uit waardoor de meeste bacteriën uit die zuiveldrankjes niet 

levend in de twaalfvingerige darm aankomen. 
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Ademhaling 
 
Dorien is bij de dokter voor een ademhalingstest. Ze moet een paar keer 
op verschillende manieren in- en uitademen. 
 

1p 30 In het diagram zie je hoe de hoeveelheid lucht in de longen van Dorien 
verandert. 
 

tijd

hoeveelheid
lucht in

de longen

R SQ T
 

 
Welke letter geeft het tijdstip aan waarop Dorien zo diep mogelijk heeft 
ingeademd? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 31 Dorien ligt op de onderzoeksbank en ademt diep in met buik- en 
borstademhaling. 
Enkele spieren die betrokken zijn bij de ademhaling zijn buikspieren, 
middenrifspieren en tussenribspieren. 
Welke van deze spieren trekken zich sterk samen als ze diep inademt? 
A haar buikspieren en haar middenrifspieren 
B haar buikspieren en haar tussenribspieren 
C haar middenrifspieren en haar tussenribspieren 
 

1p 32 Enkele delen van het ademhalingsstelsel zijn de bronchiën, de 
longblaasjes en de luchtpijp. 
In welke volgorde stroomt de lucht door deze delen naar binnen als 
Dorien diep inademt? 
A bronchiën - longblaasjes - luchtpijp  
B bronchiën - luchtpijp - longblaasjes 
C longblaasjes - bronchiën - luchtpijp 
D longblaasjes - luchtpijp - bronchiën 
E luchtpijp - bronchiën - longblaasjes 
F luchtpijp - longblaasjes - bronchiën 
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Een experiment met tuinkerszaden 
 
Jos en Pim doen een experiment met tuinkerszaden. Ze bedekken de 
bodem van twaalf glazen bakjes met vochtig filtreerpapier. Ze nummeren 
de bakjes 1 tot en met 12. In elk bakje leggen ze 400 tuinkerszaden. De 
bakjes 1 tot en met 6 zetten ze in een ruimte waarin voortdurend 
sigarettenrook wordt geblazen. De andere zes bakjes zetten ze in een 
ruimte zonder rook. Alle andere omstandigheden zijn in beide ruimtes 
gelijk. 
Na drie dagen tellen Jos en Pim hoeveel zaden in elk bakje zijn ontkiemd. 
 

1p 33 Jos en Pim maken een tabel van de resultaten. Ze moeten het gemiddeld 
aantal ontkiemde zaden per bakje in elk van de ruimtes nog uitrekenen. 
 

ruimte met sigarettenrook ruimte zonder sigarettenrook 
 

bakje 
aantal ontkiemde 

zaden 
 

bakje 
aantal ontkiemde 

zaden 
1 237 7 359 

2 266 8 331 

3 249 9 370 

4 259 10 302 

5 261 11 319 

6 258 12 299 

gemiddeld 
per bakje 

 
 

gemiddeld 
per bakje 

 
 

 
De tabel staat ook op de uitwerkbijlage. 
 Bereken voor elk van beide ruimtes het gemiddeld aantal ontkiemde 

zaden per bakje. Noteer deze twee gemiddeldes in de tabel op de 
uitwerkbijlage. 

 
2p 34 Op de uitwerkbijlage staat een stuk grafiekpapier. 

 Maak op dit grafiekpapier een staafdiagram van het gemiddeld aantal 
ontkiemde zaden per bakje in elk van de ruimtes. 
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Aquaria 
 

 
   

2p 35 In de afbeelding zie je drie aquaria met organismen. De aquaria staan in 
het licht. 
Esther meet gedurende enige tijd de gehaltes aan koolstofdioxide en 
zuurstof in het water van elk aquarium. De diagrammen hieronder geven 
de resultaten weer van haar metingen. 
 
 
gehalte

tijd
Q

gehalte

tijd
R

gehalte

tijd
S

Legenda:

koolstofdioxide zuurstof  
   
Op de uitwerkbijlage staan de nummers van de aquaria in een tabel. 
 Welk diagram hoort bij welk aquarium? Schrijf de letters Q, R en S op 

de juiste plaats in de tabel op de uitwerkbijlage. 
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Chlamydia 
 
Chlamydia is een seksueel overdraagbare aandoening. De 
ziekteverwekker is een bacterie die ontstekingen kan veroorzaken aan 
urinebuis, bijballen, endeldarm, baarmoederhals en eileiders. 
 

2p 36 In de afbeelding geven letters organen aan. 
 

     
 
 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel. 
 Schrijf in deze tabel de twee letters en de twee namen van organen op 

die volgens de informatie hierboven ontstoken kunnen raken door een 
chlamydia-infectie. 

 
1p 37 Ontstekingen aan de eileiders kunnen tot gevolg hebben dat de eileiders 

verstopt raken. Dit heeft gevolgen voor de vruchtbaarheid van een vrouw. 
Vier gebeurtenissen in het voortplantingsstelsel van een vrouw zijn: 
1 rijping van eicellen, 
2 vrijkomen van een rijpe eicel, 
3 bevruchting, 
4 innesteling na bevruchting in het lichaam van de vrouw. 
Welke van deze gebeurtenissen kan of kunnen nog plaatsvinden als de 
eileiders volledig verstopt zijn? 
A geen van de vier gebeurtenissen 
B alleen 1 
C alleen 1 en 2 
D alleen 1, 2 en 3 
E 1, 2, 3 en 4 
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Kapucijnapen 
 
In de afbeelding zie je een kapucijnaap. Deze apen komen voor in 
Midden- en Zuid-Amerika. Ze eten vooral fruit en insecten, maar ze lusten 
ook boombladeren, kleine vogels en kikkers.  
Vruchten met kleine zaden eten ze 
helemaal op, grote zaden spugen ze 
uit. Ook likken ze nectar uit bloemen, 
waarbij veel stuifmeel op de haren 
van hun kop terechtkomt. 
 
 
   
 
 
 
 
 

1p 38 Welk type kiezen hebben kapucijnapen? 
A knipkiezen 
B knobbelkiezen 
C plooikiezen 
 

2p 39 Uit de informatie hierboven kan afgeleid worden dat kapucijnapen op twee 
manieren helpen bij de voortplanting van planten. 
 Schrijf deze twee manieren op. 
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Dolfijnen 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 4 in de bijlage en beantwoord dan 
vraag 40 tot en met 49. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de 
informatie gebruiken. 
 

1p 40 In de informatie staat een afbeelding van een stukje huid van een dolfijn. 
De letter P geeft een laag van de huid aan. 
 Hoe heet deze laag van de opperhuid? 
 

2p 41 In informatie 1 staan eigenschappen van dolfijnen die voor deze dieren 
energiebesparend zijn. 
 Schrijf één van deze eigenschappen op en leg uit dat die eigenschap 

energiebesparend is. 
 

1p 42 In de afbeelding zie je een doorsnede van een mensenoog. 
 

 
   
In informatie 2 staat dat een deel van het oog bij dolfijnen meer naar 
voren is geplaatst dan bij mensen.  
Welke letter geeft dit deel aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 43 Er is een verschil tussen het netvlies van een dolfijnenoog en dat van een 
mensenoog. Dit verschil is af te leiden uit informatie 2. 
 Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op van de zin 

waaruit je dit kunt afleiden. 
 

1p 44 In informatie 2 is sprake van zenuwcellen. 
Hoe heten deze zenuwcellen? 
A bewegingszenuwcellen 
B gevoelszenuwcellen 
C schakelcellen 
 
 

Pagina: 199Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-16-1-o 21 / 21 lees verder ►►►

1p 45 In informatie 2 staat dat bij dolfijnen bepaalde delen van de hersenen 
sterker ontwikkeld zijn dan bij mensen. 
Waar in de hersenen liggen deze delen? 
A in de grote hersenen 
B in de kleine hersenen 
C in de hersenstam 
 

1p 46 In de afbeelding van informatie 3 geeft de letter Q een orgaan aan. 
 Hoe heet dat orgaan? 
 

1p 47 In de eerste afbeelding van informatie 4 geeft de letter R een bloedvat 
aan. In dit bloedvat stroomt bloed naar het embryo toe. 
Nadia doet twee uitspraken over het bloed dat door dit bloedvat stroomt. 
Deze twee uitspraken staan in een tabel op de uitwerkbijlage. 
 Kruis bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 48 In informatie 4 staat een afbeelding van de geboorte van een dolfijn. 
 Hoe heet dit stadium van de geboorte? 
 

1p 49 In informatie 4 staat dat de dolfijnenmoeder na de geboorte haar jong 
meteen helpt om naar het wateroppervlak te zwemmen. 
 Leg uit waarvoor dit van levensbelang is voor het jong. 
 
 
 
 
 

einde  

Pagina: 200Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



KB-0191-a-16-1-b 

Bijlage VMBO-KB 

2016 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 

Deze bijlage bevat informatie. 
 

 

tijdvak 1

Pagina: 201Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-16-1-b 2 / 4 lees verder ►►►

Dolfijnen 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 4  en beantwoord dan vraag 40 tot en 
met 49. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie 
gebruiken. 
 

     
 
 

Informatie 1: De huid 

     
 
De huid van dolfijnen is glad en bestaat uit lagen met dezelfde namen als 
bij mensen. De letter P in de afbeelding geeft de bovenste laag van de 
opperhuid aan. Deze laag bestaat uit dode cellen en schilfert snel af. 
Tussen de huid en de spieren ligt een dikke laag vet. 
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Informatie 2: Zintuigen 
 
Er zijn verschillen tussen de ogen van dolfijnen en de ogen van mensen. 
In een dolfijnenoog is de lens meer naar voren geplaatst. Daardoor 
kunnen dolfijnen onder water beter zien dan mensen. Het netvlies van 
dolfijnenogen bevat staafjes en kegeltjes. Elk oog heeft twee gele vlekken 
met kegeltjes. 
Dolfijnen kunnen erg goed horen. De gehoorzenuw bevat twee keer zo 
veel uitlopers van zenuwcellen als die van mensen. Deze uitlopers 
geleiden impulsen naar delen van de hersenen waar ze verwerkt worden 
tot het bewust waarnemen van geluid. Deze delen van de hersenen zijn 
sterker ontwikkeld dan bij mensen.  
 
 

Informatie 3: Dolfijnen zijn zoogdieren 
 

Q

spuitgat

 
   
Dolfijnen zijn zoogdieren en hebben net als mensen een constante 
lichaamstemperatuur. 
Ze komen regelmatig boven water om adem te halen en verversen de 
lucht in de longen dan via het spuitgat bovenop de kop (zie de afbeelding 
hierboven). 
Het spuitgat speelt ook een rol bij het maken van geluiden, bijvoorbeeld 
voor het contact tussen een moeder en haar jong. 
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Informatie 4: Zwangerschap en geboorte 
 
Tijdens de zwangerschap ontwikkelt een dolfijnenembryo zich in de 
baarmoeder. De navelstreng verbindt het embryo met de placenta. In de 
afbeelding hieronder geeft de letter R een bloedvat in de navelstreng aan. 
De pijl geeft de stroomrichting van het bloed aan. 
 

 
 
Als een dolfijnenbaby geboren wordt, komt de staart meestal als eerste 
tevoorschijn (zie de afbeelding hieronder). Meteen na de geboorte helpt 
de moeder het jong om zo snel mogelijk naar het wateroppervlak te 
zwemmen. 
     
 

einde  
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biologie CSE KB 2016-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 4  
organisme consument producent reducent 

alg    
mossel    
 
 

 18  
 woord dat ingevuld moet worden 

bij (1)  
bij (2)  
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 33  
ruimte met sigarettenrook ruimte zonder sigarettenrook 

 
bakje 

aantal ontkiemde 
zaden 

 
bakje 

aantal ontkiemde 
zaden 

1 237 7 359 
2 266 8 331 
3 249 9 370 
4 259 10 302 
5 261 11 319 
6 258 12 299 

gemiddeld 
per bakje 

 
 

gemiddeld 
per bakje 

 
 

 
 

 34  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35  
aquarium diagram 

1  
2  
3  
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 36  
letter naam van het orgaan 

  
  
 
 

 47  
uitspraken juist onjuist

Door bloedvat R stroomt zuurstofrijk bloed.   

Door bloedvat R stroomt bloed van het dolfijnenembryo.   
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 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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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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
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 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. 

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 scorepunten 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 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. 

8 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. 

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. 

 
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 58 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

De huig 
 

 1 B 
 
 

Bekerplanten 
 

 2 B 
 

 3 A 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Ziek door mosselen 
 

 4 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 
 
organisme consument producent reducent 
alg  X  
mossel X   
 
per juist ingevulde regel 1 
 

 5 maximumscore 1 
lever 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste abiotische factor: 
− (hoge) temperatuur 
− (veel) zonlicht 
 
 

Ovulatie en menstruatie 
 

 7 D 
 

 8 B 
 
 

Fastfood 
 

 9 maximumscore 2 
de kaassoufflé (van 70 gram), met een juiste berekening, bijvoorbeeld: 
de kaassoufflé levert (1690 : 100) x 70 = 1183 kJ 
de kroket levert (1275 : 100) x 80 = 1020 kJ 
 
• een juiste berekening van de energiewaarde van de kaassoufflé 1 
• een juiste berekening van de energiewaarde van de kroket 1 
 
Opmerking 
Aan het antwoord ‘kaassoufflé’ zonder berekening geen scorepunt 
toekennen. 
 

 10 A 
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 11 A 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er dan onvoldoende aanvoer is van 
zuurstof/voedingsstoffen (naar dat deel van de hartspier). 
 
 

Bloed 
 

 14 B 
 

 15 A 
 

 16 maximumscore 1 
3,3 / 3 (liter bloedplasma) 
 

 17 B 
 
 

Urine 
 

 18 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 
 
 woord dat ingevuld moet worden 
bij (1) eiwit(ten) 
bij (2) lever 
 
per juist ingevulde regel 1 
 

 19 A 
 
 

VSD 
 

 20 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de bloeddruk in de linkerkamer hoger is (dan 
in de rechterkamer) / dat de linkerkamer krachtiger pompt (dan de 
rechterkamer). 
 

 21 A 
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Waterpest 
 

 22 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat mannelijke bloemen nodig zijn voor de 
bestuiving/bevruchting / voor de geslachtelijke voortplanting. 
 

 23 B 
 

 24 D 
 

 25 B 
 
 

Darmbacteriën 
 

 26 maximumscore 1 
endeldarm 
 

 27 maximumscore 1 
verbranding 
 

 28 maximumscore 2 
twee van de volgende verteringssappen: 
− speeksel 
− maagsap 
− alvleessap 
− (dunne) darmsap 
 
per juist verteringssap 1 
 

 29 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat (stoffen uit) speeksel/maagsap bacteriën 
doden/doodt. 
 
 

Ademhaling 
 

 30 D 
 

 31 C 
 

 32 E 
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Een experiment met tuinkerszaden 
 

 33 maximumscore 1 
de juiste gemiddelde aantallen per bakje per ruimte ingevuld in de tabel: 
 

ruimte met sigarettenrook ruimte zonder sigarettenrook 
 

bakje 
aantal ontkiemde 

zaden 
 

bakje 
aantal ontkiemde 

zaden 
1 237 7 359 

2 266 8 331 

3 249 9 370 

4 259 10 302 

5 261 11 319 

6 258 12 299 

gemiddeld 
per bakje 

 
255 

gemiddeld 
per bakje 

 
330 

 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen wanneer beide juiste gemiddelden in de 
tabel zijn ingevuld. 
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 34 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist diagram: 
 

 
   
• De verticale as is juist ingedeeld en juist benoemd en de twee 

verschillende groepen zijn juist aangegeven 1 
• De bij vraag 33 berekende gemiddelde aantallen zijn juist uitgezet als 

twee staven 1 
 
Opmerking 
Wanneer de verticale as is benoemd met alleen ‘aantal’, dan het eerste 
scorepunt niet toekennen. 
 
 

Aquaria 
 

 35 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 
 
aquarium diagram 

1 R 
2 Q 
3 S 

 
indien drie letters juist ingevuld 2 
indien één of twee letters juist ingevuld 1  
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Chlamydia 
 

 36 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 
 
letter naam van het orgaan 

T urinebuis 
U bijbal 

 
per juist ingevulde regel 1 
 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen aan het noemen van een juiste letter in 
combinatie met een juiste naam. 
 

 37 C 
 
 

Kapucijnapen 
 

 38 B 
 

 39 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de apen helpen met: 
• het overbrengen van stuifmeel 1 
• het verspreiden van zaden 1 
 
 

Dolfijnen 
 

 40 maximumscore 1 
hoornlaag 
 

 41 maximumscore 2 
Een gladde huid / huid die snel afschilfert met een uitleg waaruit blijkt dat 
het dier daarmee met weinig weerstand door het water glijdt. 
 
of 
 
Een dikke vetlaag (onder de huid) met een uitleg waaruit blijkt dat daarmee 
warmteverlies wordt tegengegaan. 
 
• een juiste eigenschap 1 
• een bij de genoemde eigenschap behorende juiste uitleg 1  
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42 C 

43 maximumscore 1 
de juiste zin uit informatie 2: 
Elk oog … met kegeltjes. 

Opmerking 
Wanneer een kandidaat op een andere manier de juiste zin aangeeft, dan 
ook 1 scorepunt toekennen. 

44 B 

45 A 

46 maximumscore 1 
slokdarm 

47 maximumscore 1 
de juist ingevulde tabel: 

uitspraken juist onjuist 
Door bloedvat R stroomt zuurstofrijk bloed. X 

Door bloedvat R stroomt bloed van het dolfijnenembryo. X 

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

48 maximumscore 1 
uitdrijving 

49 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat het jong boven het wateroppervlak moet 
ademhalen. 

5 Inzenden scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in 
het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 

De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 

einde  
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Examen VMBO-KB 

2016 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13:30 - 15:30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Huidvlekken 
 

1p 1 Bijna iedereen heeft wel één of meer moedervlekken. Zo’n donkerbruin 
vlekje in de huid is een opeenhoping van cellen met pigment. 
 

 
   
In de afbeelding zie je een stukje huid. 
Welke letter geeft de laag aan waarin pigment wordt gemaakt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 
 
 
 

Pagina: 220Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-16-2-o 3 / 20 lees verder ►►►

Wijnvlekken zijn rode huidvlekken. Ze zijn groter dan moedervlekken en 
komen minder vaak voor. 
 

1p 2 Een wijnvlek wordt veroorzaakt door wildgroei van kleine bloedvaatjes in 
de huid. 
Hoe heet de huidlaag waarin zich bloedvaatjes bevinden? 
A hoornlaag 
B kiemlaag 
C lederhuid 
 

1p 3 Door behandeling met laserstralen kan een wijnvlek lichter van kleur 
worden. Laserstralen worden opgenomen door rode bloedcellen. Hierdoor 
wordt het bloed op die plek verhit en gaan de bloedvaatjes kapot. 
 

     
 
De letters in de afbeelding geven drie typen bloeddeeltjes aan. 
Welke letter geeft het type aan dat laserstralen opneemt volgens de 
informatie hierboven? 
A letter S 
B letter T 
C letter U 
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Bevers 
 

 

Bevers zijn grote knaagdieren die in en om het water leven. Ze hebben 
achterpoten met zwemvliezen. Hun grote snijtanden gebruiken ze om mee 
te knagen. De dieren kunnen hun neusgaten afsluiten. 
Bevers gebruiken delen van bomen en struiken als bouwmateriaal voor de 
holen waarin ze leven. Ze gebruiken takken en bladeren ook als voedsel. 
In de brede staart wordt veel vet opgeslagen als reservestof voor de 
winter. Als er gevaar is, slaat een bever met die platte staart op het water. 
Een bever krijgt twee tot vier jongen per keer. De jongen worden zes 
weken gezoogd.   
 

1p 4 Twee levenskenmerken zijn: 
− reageren op prikkels 
− voortplanting 
Is er in de informatie hierboven sprake van deze levenskenmerken? 
A van geen van beide 
B alleen van reageren op prikkels 
C alleen van voortplanting 
D van reageren op prikkels en van voortplanting 
 

1p 5 In de informatie hierboven worden enkele eigenschappen van bevers 
genoemd die aanpassingen zijn aan het leven in het water. 
 Schrijf zo’n eigenschap op en geef aan wat het voordeel daarvan is als 

een bever in het water is. 
Schrijf je antwoord zó op: 
eigenschap: .....................  
voordeel: ..........................  
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1p 6 In de afbeelding zie je een snijtand in de kaak van een bever. 
 

   
 
De voorkant van de kroon is bedekt met een harde laag. Deze laag 
beschermt het deel van de tand daaronder en heeft dezelfde naam als de 
buitenste laag van tanden bij mensen. 
Hoe heet deze harde laag? 
A cement 
B glazuur 
C tandbeen 
 

1p 7 Bevers leven in gebieden met veel water, bomen en struiken. 
Hoe wordt zo’n gebied met alle biotische en abiotische factoren daarin 
genoemd? 
A ecosysteem 
B piramide van biomassa 
C populatie 
D voedselweb 
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PV 
 
PV is een zeldzame ziekte waarbij het beenmerg te veel bloeddeeltjes 
maakt. De bloeddeeltjes worden te snel gevormd en functioneren 
daardoor niet goed. PV heeft veel nadelige gevolgen voor het lichaam. 
 

2p 8 Als gevolg van PV kunnen bloeddeeltjes hun functie niet goed uitvoeren. 
Drie functies van bloeddeeltjes zijn: 
1 het bestrijden van ziekteverwekkers 
2 het laten stollen van het bloed 
3 het vervoeren van zuurstof 
Op de uitwerkbijlage staan de drie typen bloeddeeltjes in een tabel. 
 Welke functie heeft elk van de drie typen bloeddeeltjes? Geef je 

antwoord door de cijfers 1, 2 en 3 op de juiste plaats te schrijven in de 
tabel op de uitwerkbijlage. 

 
1p 9 Eén van de gevolgen van PV is het ontstaan van bloedstolsels in de 

bloedvaten. Als door zo’n stolsel een kransslagader afgesloten wordt, 
sterft een deel van de hartspier af. 
 Wat is de naam van deze hartaandoening? 
 

1p 10 In de afbeelding zie je het hart met enkele bloedvaten. 
 

     
 
Welke letter geeft een kransslagader aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
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Een twee-eiige tweeling 
 

1p 11 Kees doet twee uitspraken over een twee-eiige tweeling. 
Deze twee uitspraken staan in een tabel op de uitwerkbijlage. 
 Kruis bij elke uitspraak aan of deze juist is of onjuist. 
 

1p 12 In de afbeelding zie je een twee-eiige tweeling in de baarmoeder. 
 

     
 
De letter P geeft een plaats aan waar zich een vloeistof bevindt. 
 Hoe heet deze vloeistof? 
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De ziekte van Wilson 
 
Je lichaam heeft een kleine hoeveelheid koper nodig. Dit koper neem je 
op uit je voedsel. De lever voert overtollig koper af naar de twaalfvingerige 
darm. Bij mensen met de ziekte van Wilson is de lever niet in staat het 
teveel aan koper uit te scheiden. Koper hoopt zich dan op in de lever en 
in andere delen van het lichaam en kan daar schade veroorzaken. 
Iemand met de ziekte van Wilson moet erop letten niet te veel koper op te 
nemen met het voedsel. 
 

1p 13 De ziekte van Wilson kan schade aan de lever en aan de nieren tot gevolg 
hebben. 
Als je let op de hierboven genoemde taak van de lever, kun je de lever tot 
hetzelfde orgaanstelsel rekenen als de nieren. 
 Wat is de taak van dit orgaanstelsel? 
 
In de tabel staan gegevens over het gehalte aan koper in verschillende 
voedingsmiddelen. 
 

voedingsmiddel hoeveelheid 
koper 

(mg/100 g) 
andijvie (vers)  0,1 

andijvie (diepvries)  0,2 

bloemkool (vers)  0,1 

bloemkool (diepvries)  0,6 

champignons  0,8 

kalfsvlees  0,3 

kalfslever  28,7 

konijn (tam)  1,6 

konijn (wild)  0,2 

 
 

2p 14 Bjorn heeft de ziekte van Wilson. Hij maakt een maaltijd klaar die bestaat 
uit 200 gram diepvriesbloemkool, 100 gram tam konijn en 50 gram 
champignons. 
 Hoeveel milligram koper bevat deze maaltijd volgens de gegevens in 

de tabel? Leg je antwoord uit met een berekening. 
 

1p 15 Bjorn kan een maaltijd die bestaat uit 200 gram bloemkool, 100 gram 
konijn en 50 gram champignons ook zo samenstellen dat de totale 
hoeveelheid koper zo laag mogelijk is. 
 Leg dit uit met behulp van gegevens uit de tabel. 
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1p 16 Het bloed neemt koper op uit het voedsel en vervoert het naar de lever. 
Het bloedvat dat bloed vanuit de darmen naar de lever vervoert, is in de 
afbeelding aangegeven met de letter P. 
Hoe heet dit bloedvat? 
A darmslagader 
B leverader 
C leverslagader 
D poortader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 17 Bij de ziekte van Wilson hoopt koper zich op in de lever en kan van 
daaruit onder andere terechtkomen in de hersenen. 
Een koperdeeltje wordt met bloed vanuit de lever rechtstreeks naar de 
hersenen vervoerd. 
Komt het koperdeeltje dan door delen van de grote bloedsomloop? En 
komt het door delen van de kleine bloedsomloop? 
A alleen door delen van de grote bloedsomloop  
B alleen door delen van de kleine bloedsomloop 
C door delen van de grote en van de kleine bloedsomloop 
 

1p 18 Schade aan de hersenen door koper kan tot gevolg hebben dat 
bewegingen niet meer goed gecoördineerd worden. 
Welk deel van de hersenen regelt de coördinatie van bewegingen? 
A grote hersenen 
B kleine hersenen 
C hersenstam 
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Kenmerken van cellen 
 

2p 19 Om te bepalen of organismen behoren tot bacteriën, schimmels, planten 
of dieren, kijk je naar een aantal kenmerken van hun cellen. 
De determineertabel hieronder kun je daarvoor gebruiken. 
 
1 a 
 b 

de cellen hebben een celkern ......................
de cellen hebben geen celkern ....................

ga verder bij 2 
bacteriën 
 

2 a 
 b 

de cellen hebben een celwand .....................
de cellen hebben geen celwand ...................

ga verder bij 3 
Q 
 

3 a 
 
 b 

de organismen hebben cellen met 
bladgroenkorrels ..........................................
de organismen hebben geen cellen met 
bladgroenkorrels ..........................................

 
R 
 
S 

 
Om de determineertabel compleet te maken, moeten op de plaatsen van 
de letters Q, R en S de namen van drie groepen organismen worden 
ingevuld. Deze drie namen staan in een tabel op de uitwerkbijlage. 
 Schrijf de letters Q, R en S op de juiste plaats in de tabel op de 

uitwerkbijlage. 
 
 

Een huidmondje 
 

1p 20 In de afbeelding zie je een huidmondje in de opperhuid van een plant. 
 

     
 
Een functie van een huidmondje is gaswisseling. Op een zonnige dag 
gaat een gas via een huidmondje een blad in. Cellen van het blad nemen 
dit gas op en gebruiken het voor de fotosynthese. 
 Hoe heet dit gas? 
 

Pagina: 228Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-16-2-o 11 / 20 lees verder ►►►

FAP 
 
FAP is een erfelijke aandoening waarbij al op 
jonge leeftijd veel poliepen groeien in de dikke 
darm en in de endeldarm. 
Poliepen zijn uitstulpingen van het weefsel aan 
de binnenkant van de darm (zie de afbeelding). 
Op latere leeftijd kunnen ook in de maag en in 
de twaalfvingerige darm zulke poliepen 
ontstaan.     
 

2p 21 In de afbeelding hieronder zie je het verteringskanaal. 
 

   
 
Twee letters in de afbeelding geven de delen aan waarin bij FAP al op 
jonge leeftijd veel poliepen groeien volgens de informatie hierboven. 
 Schrijf deze twee letters op. 
 

1p 22 In ernstige gevallen van FAP kan het nodig zijn om de dikke darm te 
verwijderen. De dunne darm wordt dan rechtstreeks verbonden met de 
endeldarm. De patiënt hoeft daarna het eetpatroon niet te veranderen. 
De ontlasting is na de operatie wel veel dunner dan voor die tijd. 
 Leg uit waardoor de ontlasting dunner is nadat de dikke darm is 

weggehaald. 
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Een zaadlozing 
 
Bij een zaadlozing komt er via de penis sperma vrij. Sperma bestaat uit 
zaadcellen en zaadvocht. 
 

2p 23 In de afbeelding zie je enkele organen van een man. 
 

P

Q

R

     
 
Twee letters geven organen aan die zaadvocht maken. 
 Schrijf deze twee letters op. 
 

1p 24 Voordat een zaadlozing optreedt, is er sprake van seksuele opwinding die 
leidt tot een erectie. Bij een erectie wordt de penis groter doordat de 
zwellichamen gevuld worden met bloed. 
Welke veranderingen in bloedvaten van de zwellichamen hebben tot 
gevolg dat de zwellichamen gevuld worden met bloed? 
A Aders en slagaders worden nauwer. 
B Aders en slagaders worden wijder. 
C Aders worden nauwer en slagaders worden wijder. 
D Aders worden wijder en slagaders worden nauwer. 
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Kamperfoelie 
 

   

In de afbeelding zie je een vlinder bij bloemen van een kamperfoelieplant. 
De bloemen hebben een wit-roze kleur. De vlinder vliegt van de ene naar 
de andere kamperfoeliebloem en helpt daardoor bij de voortplanting van 
kamperfoelie. 
 

1p 25 Hoe helpt de vlinder bij de voortplanting van kamperfoelie? 
A door bloemen te bestuiven 
B door eicellen te bevruchten 
C door zaden te verspreiden 
 

1p 26 Vlinders komen onder andere af op de geur van de bloemen van 
kamperfoelie. 
 Schrijf een andere eigenschap van de bloemen op die insecten lokt en 

die te vinden is in de informatie hierboven. 
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Een torso 
 
In de afbeelding zie je een torso. 
 

     
 

1p 27 Welke letter geeft de luchtpijp aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 28 In de torso is het middenrif te zien. Als de middenrifspieren zich 
samentrekken, gaat het middenrif omlaag. 
Adem je in of uit als het middenrif omlaag gaat? En wordt je buik dan 
boller of platter? 
A Je ademt in en je buik wordt dan boller. 
B Je ademt in en je buik wordt dan platter. 
C Je ademt uit en je buik wordt dan boller. 
D Je ademt uit en je buik wordt dan platter. 
 

1p 29 In de torso is ook de milt te zien. De milt ligt linksboven in de buikholte 
tegen het orgaan aan dat is aangegeven met de letter T. 
 Hoe heet dit orgaan? 
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Floaters 
 
 
Misschien zie jij ze ook wel eens, vlekjes 
in je gezichtsveld waardoor het lijkt alsof 
er vuiltjes op je oog zitten. Deze vlekjes 
worden ‘floaters’ of ‘zwevers’ genoemd. 
De vlekjes ontstaan door deeltjes die in 
het glasachtig lichaam zweven. 
   
 
 
 
 

1p 30 In de afbeelding zie je een doorsnede van een oog. 
 

     
 
Welke letter geeft het glasachtig lichaam aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 31 De deeltjes die in het oog zweven, veroorzaken schaduwvlekjes op de 
laag met zintuigcellen. 
Hoe heet deze laag? 
A harde oogvlies 
B hoornvlies 
C netvlies 
D vaatvlies 
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Gal 
 

1p 32 Gal helpt bij de afbraak van voedingsstoffen. 
Welke voedingsstoffen zijn dit? 
A eiwitten 
B koolhydraten 
C vetten 
 

1p 33 Hoe heet het orgaan dat gal maakt? 
 

1p 34 Onderzoekers hebben een stof uit gal nagemaakt. Ze noemen de stof 
INT-777. Ze hebben aangetoond dat deze stof de aanmaak van een 
hormoon stimuleert. Als er meer van dit hormoon in het bloed komt, daalt 
het glucosegehalte van het bloed. 
Welk hormoon is dit? 
A adrenaline 
B glucagon 
C insuline 
 
De onderzoekers doen een experiment met muizen. Deze muizen hebben 
aanleg voor bloedvatvernauwing en krijgen voedsel met INT-777. 
Uit de resultaten trekken ze de conclusie dat INT-777 in het voedsel de 
kans op bloedvatvernauwing bij deze groep muizen kleiner maakt.  
 

1p 35 Wat is de onderzoeksvraag van dit experiment? 
 

1p 36 In het experiment wordt een tweede groep muizen gebruikt om het 
onderzoek volledig te maken. 
Welke muizen moeten voor die tweede groep gebruikt worden? En 
moeten die muizen voedsel met of zonder INT-777 krijgen? 
A muizen met aanleg voor bloedvatvernauwing die voedsel met INT-777 

krijgen 
B muizen met aanleg voor bloedvatvernauwing die voedsel zonder 

INT-777 krijgen 
C muizen zonder aanleg voor bloedvatvernauwing die voedsel met 

INT-777 krijgen 
D muizen zonder aanleg voor bloedvatvernauwing die voedsel zonder 

INT-777 krijgen 
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Een rubberboom 
 
Op internet is de volgende informatie over de Braziliaanse rubberboom te 
vinden. 
 

     
 
De Braziliaanse rubberboom kan tot 30 meter hoog worden.  
De bladeren zijn aan de bovenkant grasgroen en aan de onderkant 
blauwgroen door een waslaag. 
Aan de boom groeien pluimen met kleine mannelijke en vrouwelijke 
bloemen. 
Een vrucht bestaat uit drie hokjes met in elk hokje een zaad. Rijpe 
vruchten springen met een knal open, waardoor de zaden tot wel vijftien 
meter ver worden weggeslingerd. 
 

1p 37 De letter P in de afbeelding geeft het deel van een vrouwelijke bloem aan 
waaruit de vrucht groeit. 
 Hoe heet dit deel van de bloem? 
 

1p 38 De waslaag op de bladeren van de rubberboom beschermt onder andere 
tegen beschadiging. 
 Waartegen beschermt de waslaag van bladeren nog meer? 
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Een afwijking aan de bloedvaten 
 
Er bestaat een afwijking aan de bloedvaten waarbij slagaders en aders 
direct met elkaar zijn verbonden (zie de afbeelding). Deze afwijking kan 
op verschillende plaatsen in het lichaam voorkomen. 
   

 
 

1p 39 Bij deze afwijking ontbreken de bloedvaten die in de afbeelding met de 
letter P zijn aangegeven. 
 Hoe heten deze bloedvaten? 
 

1p 40 Op plaatsen met deze afwijking kunnen de cellen rondom de bloedvaten 
niet goed functioneren. 
 Leg uit waardoor die cellen niet goed kunnen functioneren. 
 

1p 41 Als gevolg van deze afwijking is de bloeddruk in de afvoerende ader bijna 
even hoog als in de slagader. Die bloeddruk is voor de wand van een 
slagader geen probleem, maar de wand van een ader kan door de 
verhoogde bloeddruk beschadigd raken. 
 Leg uit waardoor de wand van een ader wél beschadigd kan raken 

door zo’n verhoogde bloeddruk. 
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Koraalriffen 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 7 in de bijlage en beantwoord dan 
vraag 42 tot en met 50. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de 
informatie gebruiken. 
 

1p 42 Volgens het Wereld Natuurfonds is 25 procent van de koraalriffen door 
menselijke activiteiten zo ernstig beschadigd dat dit deel zich niet meer 
kan herstellen. 
 Hoe groot is het oppervlak van dit aangetaste deel van de koraalriffen 

in vierkante kilometer? Gebruik hiervoor gegevens uit informatie 1. 
 

1p 43 In de lagune van een koraalrif kunnen koraalpoliepen niet goed leven. Uit 
informatie 1 en 2 kan afgeleid worden wat hiervan een oorzaak is. 
 Schrijf deze oorzaak op. 
 

3p 44 Op de uitwerkbijlage staat een stuk grafiekpapier. 
 Maak op dit grafiekpapier een staafdiagram van de gegevens in de 

tabel van informatie 3. 
 

2p 45 De algen in de cellen van een koraalpoliep maken twee stoffen die de 
poliep gebruikt voor de verbranding. 
 Noem deze twee stoffen. 
 

1p 46 In informatie 2 staat dat koraalpoliepen door gebrek aan licht niet kunnen 
leven in water dat dieper is dan 50 meter. De algen in de koraalpoliepen 
hebben licht nodig. 
 Waarvoor hebben deze algen licht nodig? 
 

1p 47 Kunnen koraalpoliepen zich geslachtelijk voortplanten? En kunnen 
koraalpoliepen zich ongeslachtelijk voortplanten? 
A alleen geslachtelijk 
B alleen ongeslachtelijk 
C geslachtelijk en ongeslachtelijk 
 

2p 48 In informatie 6 wordt de napoleonvis genoemd. 
 Leg uit dat het wegvangen van roofvissen zoals napoleonvissen een 

bedreiging vormt voor koraalpoliepen. 
 

1p 49 Eén van de grootste bedreigingen voor koraalriffen is ‘verbleking’. Na 
verbleking moet een koraalpoliep meer voedsel vangen om in leven te 
kunnen blijven dan daarvoor. 
 Wat is er de oorzaak van dat een koraalpoliep dan meer voedsel moet 

vangen? 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p 50 In informatie 7 staat een diagram met gegevens over de jaren 2005 tot en 
met 2010. In twee van deze jaren trad er een sterke verbleking van het 
koraalrif op. 
 Schrijf de jaartallen op van die twee jaren. 
 
 
 
 

einde  
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Bijlage VMBO-KB 

2016 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 

Deze bijlage bevat informatie. 

 

tijdvak 2
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Koraalriffen 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 42 tot en 
met 50. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie 
gebruiken. 
 
 

Informatie 1: Een koraalrif 
 

     
 
Een oppervlakte van 280.000 vierkante kilometer van de oceaanbodem is 
bedekt met koraalriffen. Dit is ongeveer twee procent van de totale 
oceaanbodem. 
Een koraalrif is gebouwd door koraalpoliepen (zie informatie 4). Deze 
dieren bouwen een kalkskelet om zich heen. Grote groepen van deze 
poliepen vormen zo in zee een rif dat bestaat uit aan elkaar gegroeide 
kalkskeletten. 
Koraalpoliepen kunnen alleen leven in helder water met een temperatuur 
die niet sterk wisselt en die ligt tussen 23 en 29 graden Celsius. 
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Informatie 2: Zones 
 

 
   
De meeste koraalriffen bestaan uit verschillende zones. 
De lagune is een ondiepe zone vlak voor de kust. Er is weinig golfslag in 
de lagune en de temperatuur van het water wisselt er sterk. Hier leven 
veel dieren zoals vissen, oesters, wormen, krabben en kreeften.  
Koraalpoliepen leven vooral in het binnenrif en in het buitenrif. Het rifdak 
is het deel waarop de golven breken en dat bij laagwater vaak boven 
water uitsteekt. De rifwand loopt steil af tot diep in de zee. 
Koraalpoliepen komen voor tot een diepte van 50 meter. Op grotere 
diepte dringt weinig licht door en kunnen ze niet leven. 
 
 

Informatie 3: Het Groot Barrièrerif 
 
Eén van de grootste gebieden met koraalriffen is het Groot Barrièrerif bij 
Australië. 
In de tabel staat voor enkele diergroepen aangegeven hoeveel soorten 
van elke groep in dit gebied leven. 
 
groep dieren aantal 

soorten 
zeeanemonen 40 
zeeschildpadden 7 
zeeslangen 14 
zeevogels 22 
zeezoogdieren 30 
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Informatie 4: Koraalpoliepen en algen 
 
Een koraalpoliep is niet groter dan een paar centimeter. In de afbeelding 
zie je hoe zo’n poliep is opgebouwd. 
 

 
   
Koraalpoliepen gebruiken hun tentakels om voedsel te vangen. 
In de binnenste cellaag van de poliep leven algen. Algen zijn eencellige 
planten. Ze maken door fotosynthese stoffen die ook door de poliep 
gebruikt worden. Ongeveer 90 procent van de benodigde energierijke 
stoffen krijgt een poliep van de algen. De algen gebruiken afvalstoffen van 
de poliep voor hun stofwisseling. 
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Informatie 5: Voortplanting van koraalpoliepen 
 
Koraalpoliepen kunnen zich voortplanten met eicellen en zaadcellen. 
Deze cellen worden met miljoenen tegelijk in het zeewater losgelaten. 
Een bevruchte eicel groeit uit tot een larve die wegzwemt. Na enkele 
dagen zet de larve zich vast op een stevige ondergrond. Binnen een week 
groeit de larve daarna uit tot een koraalpoliep met tentakels en een 
kalkskelet. 
Aan koraalpoliepen kunnen kleine uitstulpingen ontstaan die uitgroeien tot 
nieuwe koraalpoliepen. Dit heet knopvorming (zie de afbeelding). 
Door ‘zichzelf zo te stekken’ ontstaat een groepje koraalpoliepen. Zo’n 
groepje kan het begin zijn van een kolonie van vele duizenden 
koraalpoliepen. 
 

     
 
 

Informatie 6: Doornenkronen 
 

     
 
Doornenkronen zijn grote zeesterren die koraalpoliepen eten. Deze 
zeesterren worden zelf gegeten door roofvissen zoals napoleonvissen. 
Deze roofvissen worden veel door mensen gevangen. 
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Informatie 7: Verbleking 
 
Eén van de grootste bedreigingen voor koraalriffen is ‘verbleking’. Als de 
temperatuur van het zeewater boven de drempelwaarde van 30 graden 
Celsius komt, stoten de koraalpoliepen hun algen af en stoppen ze met 
groeien. Door het verlies van de algen wordt het koraal bleker. Als het 
zeewater weer koeler wordt, kunnen de koraalpoliepen zich herstellen. 
Maar als de verbleking te lang duurt, gaan de koraalpoliepen dood. 
Het diagram geeft voor een aantal jaren de watertemperatuur weer van 
een gebied met een koraalrif. In de jaren dat de temperatuur boven de 
drempelwaarde uitkwam, trad een sterke verbleking van het koraalrif op. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

31

30

29

28

27

26

25

temperatuur
(°C)

jaar

 
   
 
 

einde  
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biologie CSE KB 2016-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 8  
type bloeddeeltje cijfer van de 

functie 

bloedplaatjes  
rode bloedcellen  
witte bloedcellen  

 
 

 11  
uitspraken juist onjuist 

Een twee-eiige tweeling bestaat altijd uit een 
jongen en een meisje. 

  

Een twee-eiige tweeling ontstaat door 
bevruchting van twee eicellen. 

  

 
 

 19  
organismen letter 

dieren  
planten  
schimmels  

 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 44  
   
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 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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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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
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 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. 

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 scorepunten 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 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. 

8 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. 

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. 

 
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 59 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Huidvlekken 
 

 1 B 
 

 2 C 
 

 3 A 
 
 

Bevers 
 

 4 D 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste eigenschap met het voordeel daarvan: 
− (eigenschap:) neusgaten die afgesloten kunnen worden  

(voordeel:) dit verhindert dat er water in de neus komt 
− (eigenschap:) zwemvliezen / (brede, platte) staart 

(voordeel:) helpen/helpt bij een goede voortbeweging door het water 
 

Opmerking 
Alleen aan het noemen van een juiste eigenschap in combinatie met een 
juist voordeel 1 scorepunt toekennen. 
 

 6 B 
 

 7 A 
 
 

PV 
 

 8 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 
 
type bloeddeeltje cijfer van de 

functie 
bloedplaatjes 2 

rode bloedcellen 3 

witte bloedcellen 1 
 
indien drie cijfers juist ingevuld 2 
indien één of twee cijfers juist ingevuld 1 
 

 9 maximumscore 1 
hartinfarct/hartaanval 
 

 10 D 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Een twee-eiige tweeling 
 

 11 maximumscore 1 
de juist ingevulde tabel: 
 
uitspraken juist onjuist 
Een twee-eiige tweeling bestaat altijd uit een jongen 
en een meisje. 

 X 

Een twee-eiige tweeling ontstaat door bevruchting 
van twee eicellen. 

X  

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

 12 maximumscore 1 
vruchtwater 
 
 

De ziekte van Wilson 
 

 13 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de taak uitscheiding is. 
 

 14 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
200 gram diepvriesbloemkool bevat (2 x 0,6 =) 1,2 mg koper 
100 gram tam konijn bevat 1,6 mg koper 
50 gram champignons bevat (0,5 x 0,8 =) 0,4 mg koper 
de maaltijd bevat 1,2 + 1,6 + 0,4 = 3,2 mg koper 
 
• de hoeveelheden koper in de voedingsmiddelen juist berekend 1 
• de totale hoeveelheid koper juist berekend uitgaande van de 

berekende hoeveelheden 1 
 

 15 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat diepvriesbloemkool vervangen moet 
worden door verse bloemkool en tam konijn door wild konijn. 
 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen aan het noemen van beide te vervangen 
voedingsmiddelen. 
 

 16 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 C 
 

 18 B 
 
 

Kenmerken van cellen 
 

 19 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 
 
organismen letter 
dieren Q 
planten R 
schimmels S 

 
indien drie letters juist ingevuld 2 
indien één of twee letters juist ingevuld 1 
 
 

Een huidmondje 
 

 20 maximumscore 1 
koolstofdioxide 
 
 

FAP 
 

 21 maximumscore 2 
• T 1 
• U 1 
 

 22 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de dikke darm als taak heeft om water te 
onttrekken aan de resten van de voedselbrij. 
 
 

Een zaadlozing 
 

 23 maximumscore 2 
• P 1 
• Q 1 
 

 24 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kamperfoelie 
 

 25 A 
 

 26 maximumscore 1 
kleur (van de kroonbladeren) 
 
 

Een torso 
 

 27 B 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 1 
maag 
 
 

Floaters 
 

 30 C 
 

 31 C 
 
 

Gal 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 1 
lever 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
Een juiste onderzoeksvraag waaruit blijkt dat wordt onderzocht of INT-777 
invloed heeft op de kans op bloedvatvernauwing (bij muizen met aanleg 
daarvoor). 
 

 36 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Een rubberboom 
 

 37 maximumscore 1 
stamper/vruchtbeginsel 
 

 38 maximumscore 1 
één van de volgende antwoorden: 
− tegen uitdroging/vochtverlies 
− tegen infectie 
 
 

Een afwijking aan de bloedvaten 
 

 39 maximumscore 1 
haarvaten 
 

 40 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de aanvoer van stoffen uit het bloed / de 
afvoer van stoffen naar het bloed wordt beperkt. 
 

 41 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de wand van een ader minder elastisch / 
minder gespierd / minder stevig / dunner is (dan die van een slagader). 
 
 

Koraalriffen 
 

 42 maximumscore 1 
70.000 (vierkante kilometer) 
 

 43 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de temperatuur in de lagune (te) sterk 
wisselt. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 44 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist diagram: 
 

 
   
• De verticale as is juist ingedeeld en bij de as staat ‘aantal soorten’ 1 
• De getallen uit de tabel zijn juist uitgezet als vijf staven 1 
• De verschillende diergroepen zijn juist aangegeven bij of in het 

diagram 1 
 
Opmerking 
Wanneer de verticale as benoemd is met alleen ‘aantal’, dan het eerste 
scorepunt niet toekennen. 
 

 45 maximumscore 2 
• glucose 1 
• zuurstof 1 
 

 46 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat licht nodig is voor de fotosynthese. 
 

 47 C 
 

 48 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat door het wegvangen van zulke roofvissen: 
• het aantal doornenkronen/zeesterren toeneemt 1 
• er meer koraalpoliepen gegeten worden door 

doornenkronen/zeesterren 1  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 49 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er na verbleking geen algen meer leven 
in een koraalpoliep. 
 

 50 maximumscore 1 
2005 en 2010 
 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen aan het noemen van beide juiste jaartallen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 
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KB-0191-a-15-1-o 

Examen VMBO-KB 

2015 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 26 mei

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

De impala 

 

   

De impala leeft in Afrika in gebieden met grasland en acaciabomen. 
Impala’s leven in groepen die bestaan uit een mannetje met vrouwtjes en 
jongen. Ze eten planten zoals bladeren van acacia’s en gras. Ze moeten 
voortdurend opletten omdat ze een prooi zijn voor bijvoorbeeld leeuwen 
en luipaarden. 
 

1p 1 Welk type kiezen heeft de impala? 
A knipkiezen 
B knobbelkiezen 
C plooikiezen 
 

2p 2 In de informatie hierboven worden verschillende organismen genoemd die 
deel uitmaken van een voedselweb. Dit voedselweb bestaat uit een aantal 
voedselketens. 
 Schrijf een voedselketen op met drie van de organismen die in de 

informatie worden genoemd. 
 

1p 3 In een ecosysteem komen consumenten, producenten en reducenten 
voor. 
Tot welke groep behoort de impala? 
A tot de consumenten 
B tot de producenten 
C tot de reducenten 
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1p 4 De impala is een hoefdier. In de afbeelding zie je een poot 
van een impala, met aan het uiteinde een hoef. 
Dieren met zulke hoeven zijn, wat betreft hun 
voortbeweging, aangepast aan een harde ondergrond. 
 Leg uit dat dieren met zulke hoeven zich beter kunnen 

voortbewegen op een harde ondergrond dan 
bijvoorbeeld op een moerassige ondergrond. 

 
 
 
 
 

Sterilisatie 

 
Als een vrouw niet zwanger wil raken, kan zij zich laten steriliseren. Door 
sterilisatie worden delen van het voortplantingsstelsel onderbroken. Er 
zijn verschillende manieren waarop dit kan gebeuren. In de afbeelding zie 
je er twee.   

  

 

1p 5 In de afbeelding zie je twee manieren om delen van het 
voortplantingsstelsel te onderbreken. 
 Schrijf de naam van deze delen op. 
 

2p 6 Op de uitwerkbijlage staan in een schema de namen van drie 
gebeurtenissen in het voortplantingsstelsel van een vrouw. 
 Kunnen deze gebeurtenissen na sterilisatie nog plaatsvinden in het 

lichaam? Kruis de juiste antwoorden aan in het schema op de 
uitwerkbijlage. 
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De blindedarm en de appendix 

 
De blindedarm is een deel van de dikke 
darm en bevindt zich bij de plaats waar de 
dunne darm uitkomt in de dikke darm. Aan 
de blindedarm bevindt zich een wormvormig 
aanhangsel, de appendix.   
 

 
1p 7 Welke letter in de afbeelding geeft de blindedarm aan? 

A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 8 Darmsap bevat verteringsenzymen. 
Maakt de blindedarm darmsap? En maakt de dunne darm darmsap? 
A geen van beide 
B alleen de blindedarm 
C alleen de dunne darm 
D zowel de blindedarm als de dunne darm 
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1p 9 De appendix kan ontstoken raken. Dit wordt ten onrechte wel eens een 
blindedarmontsteking genoemd.  
Meestal wordt een ontstoken appendix uit het lichaam verwijderd. 
Volgens wetenschappers hangt de kans dat iemand zo’n operatie gehad 
heeft, af van leeftijd, geboortejaar en geslacht (zie het diagram).   

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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kans dat iemand
de operatie
gehad heeft

(%)

leeftijd (jaren)Legenda:
vrouwen geboren in 1970
mannen geboren in 1970

vrouwen geboren in 1985
mannen geboren in 1985  

 
Voor welke groep mensen is, als ze 50 jaar oud zijn, de kans dat ze zo’n 
operatie gehad hebben groter dan 10%? 
A alleen voor mannen geboren in 1970 
B alleen voor vrouwen geboren in 1970 
C alleen voor mannen geboren in 1985 
D alleen voor vrouwen geboren in 1985 
E voor mannen en vrouwen geboren in 1970 
F voor mannen en vrouwen geboren in 1985 
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Diabetes type 2 

 
Bij mensen met diabetes type 2 nemen de cellen van lever en spieren 
onvoldoende glucose op uit het bloed om op te slaan als reservestof. 
Hierdoor blijft het glucosegehalte van het bloed te hoog. 
 

1p 10 Lever- en spiercellen nemen glucose op en zetten dit om in een andere 
energierijke stof. Die energierijke stof slaan ze op als reservestof. 
Welke energierijke stof is dit? 
A eiwit 
B glycogeen 
C vet 
 

1p 11 De lever heeft naast het opslaan van reservestof nog andere functies. 
Twee functies die organen in het lichaam kunnen hebben, zijn: 
1 het afbreken van giftige stoffen; 
2 het maken van gal. 
Is 1 een functie van de lever? En is 2 een functie van de lever? 
A geen van beide 
B alleen 1 
C alleen 2 
D zowel 1 als 2 
 
Bart heeft diabetes en gaat voor controle naar de dokter. De dokter 
onderzoekt of zijn urine glucose bevat. Ook bepaalt de dokter het 
glucosegehalte van zijn bloed. 
 

1p 12 Als het glucosegehalte van Barts bloed erg 
hoog is, haalt het uitscheidingsstelsel 
glucose uit het bloed. Er zit dan glucose in 
zijn urine.   
Welke letter in de afbeelding geeft een 
plaats aan waar glucose dan uit het bloed 
wordt verwijderd? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
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2p 13 Voor het bloedonderzoek neemt de dokter wat bloed af uit een armader 
vlak onder de huid. Een armslagader ligt dieper in de arm en is daarvoor 
niet geschikt. 
Er zijn nog andere verschillen tussen een armader en een armslagader. 
Op de uitwerkbijlage staan in een schema enkele eigenschappen van 
bloedvaten. 
 Kruis op de uitwerkbijlage bij elke eigenschap aan of die hoort bij een 

armader of bij een armslagader. 
 

1p 14 Eén van de verschijnselen die erop kunnen wijzen dat iemand diabetes 
type 2 heeft, is vermoeidheid. Omdat de cellen niet voldoende glucose uit 
het bloed kunnen opnemen, krijgen ze gebrek aan energie. 
 Leg uit waardoor cellen die niet genoeg glucose kunnen opnemen, 

gebrek aan energie krijgen. 
 

2p 15 Uit een onderzoek bij 2500 mensen bleek dat in een periode van 6 jaar 
10% van deze mensen diabetes type 2 kreeg. 
 Hoeveel van deze mensen kregen gemiddeld per jaar diabetes type 2? 

Leg je antwoord uit met een berekening.  
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Gaswisseling 

 
Alle organismen wisselen gassen uit met de omgeving. Deze gassen 
spelen een rol bij de stofwisseling. 
 

1p 16 Bij veel planten vindt gaswisseling plaats via huidmondjes. 
In de afbeelding zie je een stukje van een doorsnede van een blad. Vier 
delen van het blad zijn aangegeven met een letter.   

R

Q

T

S

 

Welke letter geeft een deel aan met een huidmondje? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

2p 17 Op een zonnige dag gaat koolstofdioxide via huidmondjes het blad in. Ook 
gaan er dan via huidmondjes stoffen het blad uit. 
 Schrijf twee stoffen op die via huidmondjes naar buiten gaan op die 

dag. 
 

2p 18 Veel dieren hebben ademhalingsorganen voor de gaswisseling. 
Op de uitwerkbijlage staan in een schema twee groepen dieren. 
 Kruis bij elke diergroep op de uitwerkbijlage de juiste 

ademhalingsorganen aan. 
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1p 19 In de afbeelding zie je een deel van de ademhalingsorganen van de 
mens.   

 

De letter P geeft een deel aan waarin gaswisseling plaatsvindt. 
 Hoe heet dit deel? 
 

1p 20 In de afbeelding hierboven zijn trilharen te zien. Door roken raken de 
trilharen beschadigd en kunnen ze hun functie niet goed uitvoeren. 
Hierdoor hoopt zich slijm op in de luchtwegen. Dit remt de gaswisseling. 
 Wat is de functie van de trilharen in de luchtwegen? 
 

1p 21 In de afbeelding zie je het hart met bloedvaten van de kleine 
bloedsomloop.   

 

De letter Q geeft het bloedvat aan dat bloed vanuit de 
ademhalingsorganen naar het hart vervoert.  
 Hoe heet dit bloedvat? 
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2p 22 Om de gaswisseling goed te laten verlopen, ververs je de lucht in de 
ademhalingsorganen door in- en uit te ademen. Daarbij gaat de lucht via 
je mond of je neus door de keelholte en de luchtpijp naar binnen en naar 
buiten. 
In de afbeelding zie je een lengtedoorsnede van hoofd en hals.   

 

In de afbeelding geven letters enkele delen aan. 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel met de namen van drie van deze 
delen. 
 Door welke drie letters worden deze delen aangegeven? Schrijf de 

drie letters op de juiste plaats in de tabel op de uitwerkbijlage. 
 
 

Pagina: 267Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-15-1-o 11 / 20 lees verder ►►►

Een waterlelie 

 
In een plantenboek staat de volgende informatie over een waterlelie. 
 
waterlelie  
Nymphaea alba  

      

Deze waterlelie komt voor in vrij diep, stilstaand tot zwak stromend water.  
De plant bloeit van mei tot augustus. De bloemen drijven op het water en 
hebben een aangename geur. De kelkbladeren zijn groen en de kroonbladeren 
zijn wit, soms roze.  
De bladeren drijven op het water. Onder water vormt de plant wortelstokken 
waaruit nieuwe planten groeien. 
 

2p 23 De bloemen van deze waterlelie worden bestoven door insecten. In de 
informatie hierboven kun je kenmerken van de bloemen vinden waaruit je 
dat kan afleiden. 
 Noem twee van die kenmerken. 
 

1p 24 Een stuifmeelkorrel komt terecht op een stamper van een waterlelie. 
Daarna vinden de volgende gebeurtenissen plaats. 
1 De stuifmeelkorrel vormt een stuifmeelbuis door de stijl. 
2 Een zaadbeginsel groeit uit tot zaad. 
3 Twee kernen versmelten met elkaar. 
Wat is de juiste volgorde van deze gebeurtenissen? 
A 1 – 2 – 3 
B 1 – 3 – 2 
C 2 – 1 – 3 
D 2 – 3 – 1 
E 3 – 1 – 2 
F 3 – 2 – 1 
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Het verteringsstelsel 

 
In een deel van het verteringsstelsel 
bevinden zich darmvlokken. In de 
afbeelding zie je een schematische 
tekening van zo’n darmvlok.   
 

 
1p 25 Darmvlokken spelen een rol bij de opname van het grootste deel van de 

verteerde voedingsstoffen. 
In welk deel van het verteringsstelsel bevinden zich darmvlokken? 
A in de slokdarm 
B in de maag 
C in de dunne darm 
D in de dikke darm 
 

1p 26 Een deel van de verteerde voedingsstoffen wordt opgenomen in de 
lymfevaten in de darmvlokken. 
Welke letter in de afbeelding van de darmvlok geeft een lymfevat aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 
Op een aantal plaatsen kan een deel van het verteringskanaal tijdelijk 
worden afgesloten om de voedselbrij tegen te houden. Zo wordt de 
bovenkant van de maag afgesloten door een kringspier, de cardia, en de 
onderkant door een andere kringspier, de pylorus. Op de plek waar de 
dunne darm overgaat in de dikke darm bevindt zich de klep van Bauhin. 
Aan het eind van de endeldarm bevindt zich de anus met twee 
kringspieren, de binnenste en de buitenste sluitspier. 
 

1p 27 Eén van de verteringssappen bevat een zuur. Soms komt wat van dit zuur 
in de slokdarm terecht en veroorzaakt daar een branderig gevoel. 
 Hoe heet volgens de informatie hierboven de kringspier die dit zuur 

doorlaat naar de slokdarm? 
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1p 28 Als de endeldarm voller wordt, oefent de ontlasting steeds meer druk uit 
op de wand. Dit heeft een reflex tot gevolg waardoor de buitenste 
sluitspier bij de anus zich meer gaat samentrekken om de ontlasting 
binnen te houden. 
Om deze reflex te laten optreden worden impulsen langs drie typen 
zenuwcellen geleid: bewegingszenuwcellen, gevoelszenuwcellen en 
schakelcellen. 
In welke volgorde worden de impulsen dan langs deze zenuwcellen 
geleid? 
A bewegingszenuwcellen  gevoelszenuwcellen  schakelcellen 
B bewegingszenuwcellen  schakelcellen  gevoelszenuwcellen 
C gevoelszenuwcellen  bewegingszenuwcellen  schakelcellen 
D gevoelszenuwcellen  schakelcellen  bewegingszenuwcellen 
E schakelcellen  bewegingszenuwcellen  gevoelszenuwcellen 
F schakelcellen  gevoelszenuwcellen  bewegingszenuwcellen 
 

3p 29 In de dikke darm leven veel bacteriën. De bacteriën van een bepaalde 
soort delen zich onder gunstige omstandigheden in de dikke darm elk half 
uur. 
Eén bacterie van deze soort deelt zich zodat er twee bacteriën ontstaan. 
Ook deze twee bacteriën delen zich.  
Op de uitwerkbijlage zie je in een tabel en in een diagram hoeveel 
bacteriën er na 30, 60 en 90 minuten zijn onder de gunstige 
omstandigheden. 
 Hoeveel bacteriën zijn er na 120, 150, 180 en 210 minuten als elke 

bacterie zich weer deelt onder de gunstige omstandigheden? Schrijf 
op de uitwerkbijlage de aantallen in de tabel en maak het diagram af. 

 
1p 30 De voedselbrij doet er enige tijd over om het hele verteringsstelsel te 

passeren. Hierbij spelen peristaltische bewegingen een rol.  
In de darmwand bevinden zich kringspieren en lengtespieren. 
Welke van deze spieren zijn betrokken bij de peristaltische bewegingen? 
A geen van beide typen spieren 
B alleen kringspieren 
C alleen lengtespieren 
D zowel kringspieren als lengtespieren 
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Albinisme 

 
Mensen met albinisme maken in de huid, in het haar en in de ogen te 
weinig pigment. De huid en het haar zijn daardoor erg licht van kleur. 
 

1p 31 In de afbeelding zie je een stukje huid.   

 

De letter P geeft de laag aan met cellen die pigment maken. 
 Hoe heet deze laag van de opperhuid? 
 

1p 32 In de afbeelding hiernaast zie je een doorsnede van 
een deel van een oog.   
Iemand met albinisme heeft rode ogen. Dit is het 
gevolg van het ontbreken van pigment in het deel dat is 
aangegeven met de letter Q. Je ziet dan de rode kleur 
van het bloed in dit deel. 
 Hoe heet Q? 
 
 
 
 
 
 

1p 33 Bij planten komt ook een vorm van 
albinisme voor. Sommige planten hebben 
geen bladgroenkorrels en hebben witte 
bladeren (zie de afbeelding).  
Hierdoor ontbreekt bij deze witte planten 
een bepaald stofwisselingsproces.   
 Geef de naam van dit 

stofwisselingsproces. 
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Bloedziekten 

 
Onno schrijft in een werkstuk de volgende informatie over enkele 
bloedziekten. 
 
1 Trombocytopenie 
Dit is een ziekte waarbij er een tekort is aan de bloeddeeltjes die het 
bloed laten stollen. 
 
2 Leukemie 
Bij deze ziekte worden in korte tijd heel veel van de bloeddeeltjes 
gemaakt die ziekteverwekkers onschadelijk maken. Deze bloeddeeltjes 
functioneren dan niet goed. 
 
3 Sikkelcelanemie 
Dit is een erfelijke ziekte waarbij bepaalde bloeddeeltjes hun taak niet 
goed kunnen uitvoeren. Bovendien kunnen ze een afwijkende vorm 
krijgen (zie de afbeelding).   

 

 
2p 34 Hoe heten de bloeddeeltjes die volgens de informatie van Onno betrokken 

zijn bij ziekte 1? En hoe heten de bloeddeeltjes die betrokken zijn bij 
ziekte 2? 
Schrijf je antwoord zó op: 
bij ziekte 1: ...................................  
bij ziekte 2: ...................................  
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Het syndroom van Down 

 
Bij iemand met het syndroom van Down komt chromosoom 21 in de 
gewone lichaamscellen driemaal voor in plaats van tweemaal.   

 

 
1p 35 Een afwijkend aantal chromosomen kan worden ontdekt door cellen van 

een ongeboren baby te onderzoeken. 
In de afbeelding zie je een methode om cellen van een ongeboren baby 
weg te nemen. Met de naald wordt vloeistof opgezogen waarin zich zulke 
cellen bevinden.   

 

Hoe heet deze methode? 
A echoscopie 
B vlokkentest 
C vruchtwaterpunctie 
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1p 36 Wetenschappers hebben een nieuwe test ontwikkeld om voor de geboorte 
te kunnen bepalen of een baby het syndroom van Down heeft. Bij deze 
test wordt DNA onderzocht dat vanuit het bloed van de ongeboren baby is 
terechtgekomen in het bloed van de moeder.  
DNA van de ongeboren baby kan in het bloed van de moeder 
terechtkomen via lekkende bloedvaatjes. Dit gebeurt dan in het orgaan 
waarin bloedvaten van moeder en baby dicht bij elkaar liggen. Dit orgaan 
bevindt zich in de baarmoeder van een zwangere vrouw. 
 Hoe heet dit orgaan in de baarmoeder? 
 
 

Tinnitus 

 
1p 37 Mensen met tinnitus ‘horen’ voortdurend een piepend of suizend geluid 

dat er in werkelijkheid niet is. Er worden dan impulsen vanuit het oor 
doorgegeven aan de hersenen, zonder dat de zintuigcellen in het oor 
geprikkeld zijn door geluid.   

 

Welke letter in de afbeelding geeft het deel aan dat impulsen vanuit het 
oor naar de hersenen geleidt? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 38 Tinnitus kan ook ontstaan door een harde prop oorsmeer in de 
gehoorgang. In dat geval is tinnitus goed te behandelen door de oren uit 
te laten spuiten. Hierbij wordt een straaltje warm water in de gehoorgang 
gespoten om het oorsmeer te verwijderen. 
 Kan het ingespoten water dan in de trommelholte terechtkomen? Leg 

je antwoord uit. 
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Grote namen in de biologie 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 in de bijlage en beantwoord dan 
vraag 39 tot en met 47. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de 
informatie gebruiken. 
 

2p 39 In informatie 1 staan enkele lichaamsdelen met namen van personen. 
Twee van deze namen staan in een schema op de uitwerkbijlage. 
 Kruis in dit schema bij elke naam aan bij welk orgaan een deel hoort 

met die naam. 
 

1p 40 De Duitse arts Paul Langerhans ontdekte in de alvleesklier groepjes 
cellen die hormonen maken. 
Welke hormonen zijn dat? 
A adrenaline en glucagon 
B adrenaline en insuline 
C glucagon en insuline 
 

2p 41 In de informatie staat dat Antoni van Leeuwenhoek de organismen 
spirogyra en hydra beschreef. 
De namen van deze twee organismen staan in een schema op de 
uitwerkbijlage. 
 Tot welke groep behoort elk van deze twee organismen? Kruis de 

juiste antwoorden aan in het schema op de uitwerkbijlage. 
 

1p 42 In de informatie staat een tekening die Antoni van Leeuwenhoek maakte 
van enkele menselijke cellen. 
 Hoe heet dit type cellen? 
 
 

Pagina: 275Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-15-1-o 19 / 20 lees verder ►►►

1p 43 Pasteur heeft de conserveringsmethode pasteuriseren uitgevonden.  
De afbeelding geeft voor drie conserveringsmethoden aan hoe lang en bij 
welke temperatuur een voedingsmiddel verhit wordt.   

50

0
200 40 60 80 100 12010 30 50 70 90 110

100

150

tijd (seconden)

temperatuur
(˚C)

Legenda:
methode 1
methode 2
methode 3  

Welke van deze drie methoden is pasteuriseren volgens de gegevens in 
de informatie? 
A methode 1 
B methode 2 
C methode 3 
 

1p 44 In informatie 4 wordt een experiment met muizen beschreven. 
De muizen in bak 1 bleven leven, die in bak 2 stierven na enige tijd. 
 Leg uit waardoor de muizen in bak 1 wel bleven leven. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 45 Enkele leerlingen doen een proef met zes buisjes met vloeistof (zie de 
tabel). 
Aan elke buis wordt een gelijke hoeveelheid fehlingsreagens toegevoegd. 
 

buis temperatuur 
(°C) 

vloeistof 

1   20 water 

2 100 water 

3   20 water met glucose 

4 100 water met glucose 

5   20 water met zetmeel 

6 100 water met zetmeel 

 
In welke buis zal na vijf minuten de vloeistof oranje kleuren? 
A in buis 1 
B in buis 2 
C in buis 3 
D in buis 4 
E in buis 5 
F in buis 6 
 

1p 46 Fehlingsreagens is een indicator. 
 Noem een andere indicator en geef de naam van de stof die je 

daarmee kunt aantonen. 
 

1p 47 Eén van de vinken die Charles Darwin aantrof op de Galapagos-eilanden 
was de middelste grondvink. 
 Wat eet deze vogel volgens de informatie? 
 
 

einde  
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Grote namen in de biologie 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 39 tot en 
met 47. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie 
gebruiken. 
 
 

Informatie 1: Namen van lichaamsdelen 
 
Sommige delen van het lichaam hebben de naam van een persoon, 
bijvoorbeeld de eilandjes van Langerhans en de buis van Eustachius. Dit 
is meestal de naam van de persoon die het orgaan heeft ontdekt of 
onderzocht. 
Zo liggen in het uitscheidingsstelsel de kapsels van Bowman, de 
lichaampjes van Malpighi en de lussen van Henle. Deze delen spelen een 
rol bij het maken van urine. 
In de hersenen liggen het centrum van Wernicke en het gebied van Broca. 
 
 

Informatie 2: Antoni van Leeuwenhoek 
 
Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) ontwierp in de 17e eeuw een 
microscoop waarmee voor het eerst sterk vergroot kon worden. Hij zag 
hiermee veel verschillende soorten micro-organismen. Hij maakte 
bijvoorbeeld een zeer nauwkeurige beschrijving van spirogyra, een micro-
organisme waarvan de cellen een celkern, een celwand en 
bladgroenkorrels hebben. Ook beschreef hij een hydra, een organisme 
dat bestaat uit cellen zonder celwand.  
Met zijn onderzoek toonde hij aan dat alle organismen bestaan uit kleine 
deeltjes. Hij noemde deze deeltjes ‘globulen’ en later kregen ze de naam 
‘cellen’. 
Hij maakte van zijn waarnemingen 
gedetailleerde tekeningen. In de afbeelding zie 
je één van zijn tekeningen van menselijke 
cellen. De eerste cel heeft een normale vorm, 
de andere drie zijn afwijkende cellen van 
hetzelfde type.   
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Informatie 3: Louis Pasteur 
 
De Franse bioloog Louis Pasteur (1822-1895) heeft ziekteverwekkers 
onderzocht. Hij ontwikkelde een middel dat beschermt tegen 
hondsdolheid, een dodelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. 
Pasteur is de uitvinder van het pasteuriseren van voedsel. Hierbij wordt 
voedsel ongeveer twintig seconden verhit bij een temperatuur van 72 °C. 
Hij ontdekte dat veel bacteriën op die manier doodgaan, waardoor 
voedsel langer bewaard kan worden. 
 
 

Informatie 4: Joseph Priestley 
 
Joseph Priestley (1733-1804) deed verschillende experimenten om de 
samenstelling van lucht te onderzoeken.  
In de afbeelding zie je de opstelling van zo’n experiment met muizen in 
afgesloten bakken. Hij voerde het experiment uit in het licht en herhaalde 
het met meerdere muizen. De muizen in bak 1 bleven leven, die in bak 2 
stierven na enige tijd.   

 

 
 

Informatie 5: Hermann von Fehling 
 
Fehlingsreagens is een indicator die je kunt 
gebruiken om glucose aan te tonen. Het is 
genoemd naar de uitvinder, de Duitse 
scheikundige Hermann von Fehling (1812-1885). 
Als je fehlingsreagens toevoegt aan een 
oplossing met glucose, verandert de kleur na vijf 
minuten verhitten bij 100 oC van blauw naar 
oranje.   
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Informatie 6: Charles Darwin 
 
Charles Darwin (1809-1882) is een grondlegger van de evolutietheorie.  
Tijdens een lange zeereis bezocht hij de Galapagos-eilanden bij Zuid-
Amerika en ontdekte daar verschillende vinken. Hij zag bij deze vogels 
veel verschillen in de vorm van de snavel en het type voedsel dat ze eten.  
Volgens Darwin stammen al deze vinken af van een gemeenschappelijke 
voorouder (zie de afbeelding).   

 

 
 
 

einde  
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biologie CSE KB 2015-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 

 6  

gebeurtenissen 

nog mogelijk na sterilisatie? 

ja nee 

bevruchting   
menstruatie   
ovulatie   
 
 

 13  
eigenschappen armader armslagader 

bevat kleppen   
heeft de dikste wand   
vervoert zuurstofarm bloed   
 
 

 18  

diergroep 

ademhalingsorganen 

kieuwen longen tracheeën

insecten    
reptielen    
 
 

 22  
deel letter 

huig  
luchtpijp  
strotklepje  
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 29  
tijd 

(minuten) 
aantal 

bacteriën 

30 2 
60 4 
90 8 

120  
150  
180  
210  

 
 

300 60 90

10
0

.........................................................

.....................................

.....................................

 
 

 39  

naam 

orgaan 

alvleesklier hersenen nier oor 

Eustachius     
Henle     

 
 41  

organisme 

groepen 

bacteriën dieren planten schimmels 

spirogyra     
hydra     

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO- KB 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 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 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 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 gecommitteerde toekomen. 
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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 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. 

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 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 
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;  
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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. 

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 scorepunten 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 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.  

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. 

 
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. 

 

Pagina: 286Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-15-1-c 4 lees verder ►►► 
 

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 60 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

De impala 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 2 
één van de volgende voedselketens: 
acacia → impala → leeuw 
acacia → impala → luipaard 
gras → impala → leeuw 
gras → impala → luipaard 
 
• drie juiste organismen in de juiste volgorde genoemd 1 
• de voedselrelaties op de juiste manier met pijlen aangegeven 1 
 

 3 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 1 
Een uitleg waaruit blijkt dat ze zich op een harde ondergrond goed kunnen 
afzetten / dat ze op een harde ondergrond niet wegzakken / dat ze in een 
moerassige ondergrond wegzakken. 
 
 

Sterilisatie 
 

 5 maximumscore 1 
eileider(s) 
 

 6 maximumscore 2 
het juist ingevulde schema: 

gebeurtenissen 
nog mogelijk na sterilisatie? 

ja nee 
bevruchting  X 
menstruatie X  
ovulatie X  
 
indien drie juiste antwoorden aangegeven 2 
indien twee juiste antwoorden aangegeven 1 
indien één of geen juist antwoord aangegeven 0 
 
 

De blindedarm en de appendix 
 

 7 B 
 

 8 C 
 

 9 E 
 
 

Diabetes type 2 
 

 10 B 
 

 11 D 
 

 12 A 
 

Pagina: 288Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-15-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 2 
het juist ingevulde schema: 

eigenschappen armader armslagader 
bevat kleppen X  
heeft de dikste wand  X 
vervoert zuurstofarm bloed X  
 
indien drie eigenschappen juist aangegeven 2 
indien twee eigenschappen juist aangegeven 1 
indien één of geen eigenschap juist aangegeven 0 
 

 14 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er niet genoeg verbranding kan optreden 
(door een tekort aan glucose). 
 

 15 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(2500 : 100) x 10 = 250 mensen in 6 jaar 
250 : 6 = 41,7 / 42 mensen gemiddeld per jaar 
 
• een juiste berekening van het aantal mensen in 6 jaar 1 
• een juiste berekening van het gemiddeld aantal per jaar, uitgaande van 

het berekende aantal in 6 jaar 1 
 
 

Gaswisseling 
 

 16 D 
 

 17 maximumscore 2 
• water(damp) 1 
• zuurstof 1 
 

 18 maximumscore 2 
het juist ingevulde schema: 

diergroep 
ademhalingsorganen 

kieuwen longen tracheeën 
insecten   X 
reptielen  X  
 
• bij insecten alleen tracheeën aangegeven 1 
• bij reptielen alleen longen aangegeven 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 1 
longblaasje 
 

 20 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de trilharen slijm afvoeren (naar de 
keelholte). 
 

 21 maximumscore 1 
longader 
 

 22 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 

deel letter 
huig R 
luchtpijp U 
strotklepje S 
 
indien drie letters juist ingevuld 2 
indien twee letters juist ingevuld 1 
indien één letter juist ingevuld 0 
 
 

Een waterlelie 
 

 23 maximumscore 2 
twee van de volgende kenmerken: 
− (witte/roze/opvallende) kleur (van de kroonbladeren) 
− geur (van de bloemen) 
− meeldraden/stampers binnen de bloem 
 
per juist kenmerk 1 
 

 24 B 
 
 

Het verteringsstelsel 
 

 25 C 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 1 
cardia 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 D 
 

 29 maximumscore 3 
de juist ingevulde tabel: 

tijd 
(minuten) 

aantal 
bacteriën 

30     2 
60     4 
90     8 

120   16 
150   32 
180   64 
210 128 

 
voorbeeld van een juist afgemaakt diagram:   

 
• De juiste aantallen bacteriën zijn bij 120, 150, 180 en 210 minuten in 

de tabel geschreven 1 
• De assen zijn juist ingedeeld, bij de horizontale as zijn de juiste 

grootheid en eenheid vermeld en bij de verticale as staat: ‘aantal 
bacteriën’ 1 

• De in de tabel ingevulde aantallen zijn juist uitgezet in het diagram en 
met een juiste lijn verbonden 1 

 
Opmerkingen 
− Het tweede scorepunt niet toekennen als bij de horizontale as de 

grootheid of de eenheid ontbreekt.  
− Het tweede scorepunt niet toekennen als bij de verticale as alleen 

‘aantal’ of alleen ‘bacteriën’ staat vermeld. 
 

 30 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Albinisme 
 

 31 maximumscore 1 
kiemlaag 
 

 32 maximumscore 1 
iris/regenboogvlies 
 

 33 maximumscore 1 
fotosynthese 
 
 

Bloedziekten 
 

 34 maximumscore 2 
• (bij ziekte) 1: bloedplaatjes 1 
• (bij ziekte) 2: witte bloedcellen 1 
 
 

Het syndroom van Down 
 

 35 C 
 

 36 maximumscore 1 
placenta/moederkoek 
 
 

Tinnitus 
 

 37 C 
 

 38 maximumscore 1 
Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat het water wordt tegengehouden door 
het trommelvlies. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Grote namen in de biologie 
 

 39 maximumscore 2 
het juist ingevulde schema: 

naam 
orgaan 

alvleesklier hersenen nier oor 
Eustachius    X 
Henle   X  

 
per juist aangegeven orgaan 1 
 

 40 C 
 

 41 maximumscore 2 
het juist ingevulde schema: 

organisme 
groepen 

bacteriën dieren planten schimmels 
spirogyra   X  
hydra  X   

 
per juist aangegeven groep 1 
 

 42 maximumscore 1 
zaadcel(len)/spermacel(len)/voortplantingscel(len) 
 

 43 C 
 

 44 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat in bak 1 zuurstof wordt gemaakt (door de 
planten). 
 

 45 D 
 

 46 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− (helder) kalkwater om koolstofdioxide aan te tonen 
− jodium/joodoplossing om zetmeel aan te tonen 
 
Opmerking 
Alleen aan het noemen van een indicator in combinatie met de juiste aan 
te tonen stof, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 47 maximumscore 1 
zaden 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
 

einde  
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KB-0191-a-15-2-o 

Examen VMBO-KB 

2015 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
donderdag 18 juni
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Vetten en lymfe 

 
Vetten worden in het verteringskanaal geëmulgeerd door gal. Gal wordt 
gemaakt door de lever en opgeslagen in de galblaas. Enzymen uit de 
alvleesklier breken vetten af. Verteerde vetten worden in de dunne darm 
opgenomen in de lymfevaten. Via de lymfe komen de verteerde vetten in 
het bloed terecht. 
 

3p 1 In de afbeelding geven letters organen van het verteringsstelsel aan.   

T

V

W

X

Q
P

R

S

 

In de informatie hierboven worden enkele organen van het 
verteringsstelsel genoemd. Drie daarvan staan in een tabel op de 
uitwerkbijlage. 
 Door welke letters in de afbeelding worden deze organen 

aangegeven? Schrijf achter elk orgaan de juiste letter in de tabel op 
de uitwerkbijlage. 

 
1p 2 Verteerde vetten worden met de lymfe vanuit de dunne darm afgevoerd. 

Bevat lymfe rode bloedcellen? En bevat lymfe witte bloedcellen? 
A alleen rode bloedcellen 
B alleen witte bloedcellen 
C rode en witte bloedcellen 
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1p 3 In de afbeelding zie je een deel van de bloedsomloop. 

 

Verteerde vetten komen met de lymfe uiteindelijk in het bloed van de 
linker ondersleutelbeenader terecht. Het bloed stroomt daarna via de 
bovenste holle ader het hart in.    
In welk deel van het hart komt het bloed dan als eerste terecht? 
A in de linkerboezem 
B in de linkerkamer 
C in de rechterboezem 
D in de rechterkamer 
 

1p 4 Een deel van de vetten uit het voedsel wordt als reservestof in het 
lichaam opgeslagen. 
Worden vetten in beenmerg opgeslagen? En worden vetten in onderhuids 
bindweefsel opgeslagen? 
A niet in beenmerg en niet in onderhuids bindweefsel 
B alleen in beenmerg 
C alleen in onderhuids bindweefsel 
D in beenmerg en in onderhuids bindweefsel 
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1p 5 Om je brood te smeren kun je kiezen uit producten zoals roomboter, 
halvarine en margarine. Roomboter en margarine bestaan voor ongeveer 
80% uit vet. Halvarine bevat de helft van de hoeveelheid vet in margarine.  
In de tabel staan gegevens over de voedingswaarde van vier producten 
waarmee je je brood kunt smeren. 

per 100 g product 

  
eiwitten 

(g) 

kool-
hydraten 

(g) 

 
vetten 

(g) 

 
water 

(g) 

product 1 1 1 82 16 

product 2 1 0 40 55 

product 3 0 0 80 19 

product 4 1 2 81 14 

 
Eén van de producten in de tabel is halvarine. 
Welk product is dat? 
A product 1 
B product 2 
C product 3 
D product 4 
 
 

Een brandnetel 

 
In een plantenboek staat de volgende informatie over een 
brandnetelsoort. 
 
De brandnetel wordt 30 tot 130 centimeter 
groot en bloeit van juni tot en met oktober. 
De plant heeft mannelijke en vrouwelijke 
bloemen die onopvallend zijn en 
groenachtig van kleur. De mannelijke 
bloemen hebben lange meeldraden. De 
vruchten zijn nootjes die elk één zaad 
bevatten.  
De bladeren zijn donkergroen. Op de 
stengel en de bladeren groeien 
brandharen.  
De plant vormt onder de grond een 
wortelstok waaruit nieuwe planten groeien.  
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1p 6 De bloemen van de brandnetel zorgen voor geslachtelijke voortplanting. 
 Kan de brandnetel zich ook ongeslachtelijk voortplanten? Leg je 

antwoord uit met behulp van de informatie op bladzijde 4.  
 

1p 7 Welke bloemen van de brandnetel kunnen zich tot vruchtjes ontwikkelen? 
A alleen mannelijke bloemen 
B alleen vrouwelijke bloemen 
C mannelijke en vrouwelijke bloemen 
 

2p 8 De brandharen van een brandnetel kunnen bij aanraking jeuk, pijn en 
blaasjes op de huid veroorzaken.   

 

In de afbeelding zie je een stukje huid met zo’n blaasje. In het blaasje 
bevindt zich vocht tussen de twee lagen van de opperhuid. 
 Geef de namen van deze twee huidlagen. 
 

1p 9 Het vocht in zo’n blaasje is hetzelfde als het vocht dat zich tussen de 
cellen van de huid bevindt. 
Hoe heet dit vocht? 
A bloedplasma 
B lymfe 
C weefselvloeistof 
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Namen van ziekten 

 
Ziekten krijgen vaak de naam van iemand die de ziekte heeft ontdekt of er 
onderzoek naar heeft gedaan. Een voorbeeld is de ziekte van Huntington. 
Bij deze ziekte sterven zenuwcellen in de hersenen langzaam af. 
Bij de ziekte van Berger functioneert het orgaan dat urine produceert 
minder goed als gevolg van een ontsteking. 
De ziekte van Ménétrier is een ontsteking van het maagslijmvlies. 
 

1p 10 Hoe heet het orgaanstelsel dat wordt aangetast door de ziekte van 
Huntington?   
 

1p 11 In de afbeelding geven letters enkele organen aan.   

 

Welke letter geeft een orgaan aan dat wordt aangetast door de ziekte van 
Berger volgens de informatie hierboven? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
E letter U 
 

1p 12 Eén van de gevolgen van de ziekte van Ménétrier is dat de maag minder 
maagzuur maakt. 
Maagzuur helpt bij het afbreken van eiwitten in de maag. 
 Schrijf nog een andere functie van maagzuur op. 
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Ademhaling 

 
In de afbeelding zie je schematisch een longblaasje met een haarvat op 
een bepaald moment tijdens de ademhaling. Pijl 1 en pijl 3 geven de 
stroomrichting van het bloed aan. Pijl 2 geeft de richting aan waarin de 
lucht stroomt.   

 

 
1p 13 De letters P en Q geven twee plaatsen in het haarvat aan. 

 Op welke plaats is het gehalte aan zuurstof in het bloed het hoogst, op 
plaats P of op plaats Q? Leg je antwoord uit. 

 
1p 14 Pijl 2 geeft aan dat lucht het longblaasje instroomt. De borstkas en het 

middenrif bewegen dan. 
Op de uitwerkbijlage staat een schema. 
 Kruis in dit schema aan in welke richting de borstkas en het middenrif 

bewegen tijdens de inademing. 
 

1p 15 Pijl 3 geeft aan dat het bloed vanaf het longblaasje wegstroomt. 
In welk groot bloedvat komt dit bloed als eerste terecht? 
A in de aorta 
B in een holle ader 
C in een longader 
D in een longslagader 
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De hengelaarvis 

 

 
Een hengelaarvis leeft in diepe, donkere delen van de oceaan.  
Het vrouwtje heeft op haar kop een lange stekel die eruitziet als een 
hengel en die eindigt in een lichtgevend bolletje. In het bolletje leven 
bacteriën die licht maken door het omzetten van de stof luciferine. Op dit 
bolletje komen dieren af die de hengelaarvis vangt en opeet.  
Het mannetje is veel kleiner dan het vrouwtje en hecht zich aan haar vast. 
Als het vrouwtje eitjes legt, laat het mannetje zaadcellen vrij die de eitjes 
bevruchten.   
 

1p 16 De informatie hierboven gaat over levenskenmerken van verschillende 
organismen, onder andere over voortplanting.  
Twee andere levenskenmerken zijn: stofwisseling en reageren op 
prikkels. 
Gaat de informatie ook over deze andere levenskenmerken? 
A nee 
B alleen over stofwisseling 
C alleen over reageren op prikkels 
D over reageren op prikkels en over stofwisseling 
 

1p 17 Een hengelaarvis eet alleen dierlijk voedsel. Planten kunnen in diepe 
delen van de oceaan niet leven omdat het daar te donker is. 
 Leg uit waarom er geen planten kunnen leven in een omgeving met te 

weinig licht. 
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Enkele organen 

 
In de afbeelding zie je enkele organen uit het menselijk lichaam. 
De pijlen geven de stroomrichting van het bloed in de bloedvaten aan. 

S

Q

R

3

2

1

    

 
1p 18 Welke van de lijnen 1, 2 of 3 geeft aan waar zich het middenrif in het 

lichaam bevindt? 
A lijn 1 
B lijn 2 
C lijn 3 
 

1p 19 De letter Q geeft een bloedvat aan waardoor bloed een nier instroomt. 
 Hoe heet dit bloedvat? 
 

2p 20 De letters R en S geven in de afbeelding twee organen aan. Deze twee 
letters staan in een tabel op de uitwerkbijlage. 
 Hoe heten deze organen? Schrijf de juiste namen in de tabel op de 

uitwerkbijlage. 
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Vossen in de duinen 

 
In een duingebied doen enkele biologen 
onderzoek naar het voedsel dat vossen 
gegeten hebben. Ze bekijken hiervoor de 
maaginhoud van dode vossen. Daarnaast 
verzamelen ze vossenkeutels en 
onderzoeken die.   
 

 
1p 21 Aan de inhoud van een vossenmaag kunnen de biologen beter zien wat 

het dier gegeten heeft dan aan zijn keutels. 
 Leg uit dat voedselresten uit de maaginhoud beter te herkennen zijn 

dan voedselresten uit keutels. 
 

1p 22 Vossen eten vooral dierlijk voedsel, bijvoorbeeld konijnen. Dat ze vooral 
vlees eten is te zien aan de kiezen van een vos. 
Welk type kiezen heeft een vos? 
A knipkiezen 
B knobbelkiezen 
C plooikiezen 
 

2p 23 Een jaar lang verzamelen de biologen om de twee maanden keutels uit 
drie verschillende terreinen van het duingebied. Op elk terrein rapen ze 
steeds 50 keutels per keer. Ze noteren wat ze in de keutels aantreffen. 
Een deel van de resultaten staat in het diagram.   

dec/jan feb/mrt apr/mei jun/jul aug/sep okt/nov

25

50

75

100
deel van de

keutels waarin
konijnenresten
voorkomen (%)

maanden

Legenda:

terrein 1

terrein 2

terrein 3

 

 Hoeveel keutels verzamelen de biologen in dit jaar in totaal? Leg je 
antwoord uit met een berekening. 
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De kastanjeziekte 

 
In 2002 werd een tot dan toe onbekende ziekte bij kastanjebomen 
ontdekt. In de jaren erna werden steeds meer bomen in Nederland ziek. 
Aangetaste bomen hebben plekjes op de stam waaruit bruin vocht loopt. 
Op die plekjes is het bastweefsel afgestorven. Als de stam helemaal 
rondom aangetast is, kan de boom ernstig verzwakken en uiteindelijk 
sterven. 
 

1p 24 Als bastweefsel beschadigd is, gaat het transport van water met 
opgeloste stoffen in de bastvaten niet goed. 
Vervoeren bastvaten stoffen vanuit de bladeren naar de wortels? En 
vervoeren bastvaten stoffen vanuit de wortels naar de bladeren? 
A alleen vanuit de bladeren naar de wortels  
B alleen vanuit de wortels naar de bladeren 
C vanuit de bladeren naar de wortels en vanuit de wortels naar de 

bladeren 
 

1p 25 Onderzoekers dachten dat de ziekteverwekker een bacterie of een 
schimmel was. Ze hebben daarom het weefsel van zieke en van gezonde 
bomen uitgebreid onderzocht, onder andere met behulp van een 
microscoop. 
Wat is een verschil tussen bacteriën en schimmels? 
A Een bacterie heeft geen bladgroenkorrels, een schimmelcel wel.  
B Een bacterie heeft geen celwand, een schimmelcel wel. 
C Een bacterie heeft geen kern, een schimmelcel wel. 
 

1p 26 De onderzoekers vonden in ziek weefsel steeds een bepaalde 
bacteriesoort. Om vast te stellen of die bacterie de ziekteverwekker is, 
hebben ze jonge kastanjebomen besmet met de bacterie. In de stammen 
maakten ze enkele sneetjes waarin ze wat water met de betreffende 
bacterie goten. Na enige tijd stierf het bastweefsel in de wonden. 
Om dit onderzoek volledig te maken is een controle nodig met een aantal 
andere kastanjeboompjes. 
Welke behandeling is de juiste controle? 
A de boompjes niet behandelen 
B alleen enkele sneetjes maken in de stammen van de boompjes 
C enkele sneetjes maken in de stammen van de boompjes en daarin 

water zonder bacteriën gieten 
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Vernauwing van een kransslagader 

 
Een vernauwing van een kransslagader kan een hartinfarct veroorzaken. 
In zo’n geval kan een omleiding in de bloedsomloop worden gemaakt. 
Zo’n omleiding heet een bypass en leidt het bloed om de plaats van de 
vernauwing heen. 
 

1p 27 Om een bypass aan te leggen gebruikt een hartchirurg een deel van een 
beenader of van een borstslagader. Deze twee bloedvaten verschillen in 
de dikte van hun wand en in de aanwezigheid van kleppen.  
Op de uitwerkbijlage staat een schema. 
 Kruis in dit schema aan welk bloedvat de dikste wand heeft. Kruis ook 

aan welk van de twee bloedvaten kleppen bevat. 
 

2p 28 In de afbeelding zie je een hart met enkele bloedvaten.   
 

 
 
Een hartchirurg legt een bypass aan tussen de aorta en een 
kransslagader. De namen van deze twee bloedvaten staan in een tabel op 
de uitwerkbijlage. 
 Door welke letters in de afbeelding worden deze twee bloedvaten 

aangegeven? Schrijf de juiste letters in de tabel op de uitwerkbijlage. 
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1p 29 Behoort de bypass tussen de aorta en een kransslagader tot de grote of 
tot de kleine bloedsomloop? En stroomt door de bypass zuurstofarm of 
zuurstofrijk bloed? 
A De bypass behoort tot de grote bloedsomloop en er stroomt 

zuurstofarm bloed door. 
B De bypass behoort tot de grote bloedsomloop en er stroomt 

zuurstofrijk bloed door. 
C De bypass behoort tot de kleine bloedsomloop en er stroomt 

zuurstofarm bloed door. 
D De bypass behoort tot de kleine bloedsomloop en er stroomt 

zuurstofrijk bloed door. 
 

1p 30 Het gehalte aan cholesterol in het bloed kan een rol spelen bij het 
ontstaan van vernauwing in bloedvaten. Cholesterol is een bepaald type 
vet. Cholesteroldeeltjes kunnen in de wand van bloedvaten terechtkomen. 
Bepaalde bloeddeeltjes nemen dit cholesterol in zich op, net zoals ze 
ziekteverwekkers onschadelijk maken. 
Hoe heten deze bloeddeeltjes? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
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De pupil 

 
De pupil van het oog kan groter of kleiner worden, afhankelijk van de 
omstandigheden. 
Veel fotocamera’s kunnen zo ingesteld worden dat de flitser vlak voor het 
maken van een foto een aantal kleine flitsen geeft. Hierdoor worden de 
pupillen kleiner en zijn de ogen op de foto niet rood. 
 

1p 31 Rode ogen op foto’s ontstaan als flitslicht 
weerkaatst wordt door bloedvaten in het oog.   
In het oog liggen bloedvaten onder andere in 
het vaatvlies. 
Welke letter in de afbeelding geeft het 
vaatvlies aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 32 De pupil wordt kleiner door het samentrekken van spieren in de iris. 
In de iris bevinden zich kringspieren en lengtespieren. 
Door het samentrekken van welke spieren wordt de pupil kleiner? 
A alleen door het samentrekken van kringspieren 
B alleen door het samentrekken van lengtespieren 
C door het samentrekken van kringspieren en door het samentrekken 

van lengtespieren 
 

2p 33 Tijdens een onderzoek is de diameter van pupillen opgemeten bij 
263 mensen nadat ze twee minuten in het donker hadden gezeten.  
Uit de resultaten blijkt dat de pupil van oudere mensen minder groot kan 
worden dan die van jongere mensen (zie de tabel). 
 

leeftijd 
(jaar) 

gemiddelde diameter van de pupil in het donker 
(mm) 

25 7,3 

35 6,6 

45 6,2 

55 5,8 

65 5,6 

75 5,2 

Op de uitwerkbijlage staat een stuk grafiekpapier. 
 Maak van de gegevens in de tabel een lijndiagram op dit 

grafiekpapier.  

Pagina: 308Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0191-a-15-2-o 15 / 18 lees verder ►►►

De vruchtbaarheid van mannen 

 
1p 34 De vruchtbaarheid van een man hangt onder andere af van de kwaliteit 

van zijn sperma. Daarbij speelt het aantal zaadcellen per milliliter sperma 
een rol. 
Het sperma dat bij een zaadlozing vrijkomt, bevat gemiddeld 140 miljoen 
zaadcellen. Per milliliter sperma zijn dat er gemiddeld 35 miljoen. 
 Hoeveel milliliter sperma komt er gemiddeld vrij bij een zaadlozing 

volgens deze gegevens? 
 

1p 35 Ook de beweeglijkheid van de zaadcellen is belangrijk voor de 
vruchtbaarheid. Zaadcellen moeten een grote afstand afleggen voordat ze 
een eicel kunnen bevruchten.  
Waar in het voortplantingsstelsel van een vrouw vindt bevruchting plaats? 
A in de baarmoeder 
B in de vagina 
C in een eierstok 
D in een eileider 
 

3p 36 Sperma bestaat uit zaadcellen en zaadvocht. Deze delen van het sperma 
worden in verschillende organen van het voortplantingsstelsel gemaakt.   
In de afbeelding zie je enkele organen van een man.  

 

 Welke twee letters geven organen aan die zaadvocht maken? En 
welke letter geeft een orgaan aan waarin zaadcellen worden gemaakt? 

Schrijf je antwoord zó op: 
zaadvocht: letters  .........  en  .........  
zaadcellen: letter  ...........  
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De Galapagos-eilanden  

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 in de bijlage en beantwoord dan 
vraag 37 tot en met 47. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de 
informatie gebruiken. 
 

1p 37 In informatie 1 worden organismen genoemd die op de zandstranden 
voorkomen. 
Behoren deze organismen tot de consumenten, tot de producenten of tot 
de reducenten? 
A tot de consumenten 
B tot de producenten 
C tot de reducenten 
 

1p 38 In informatie 2 staat een tekening van een mossel. 
 Geef de naam van de organen van de mossel die als taak hebben om 

zuurstof uit het water op te nemen. 
 

2p 39 In informatie 2 worden namen van organismen genoemd die samen een 
voedselketen vormen. 
 Schrijf deze voedselketen op. 
 

1p 40 Pinguïnsoorten die ver van de evenaar leven zijn beter beschermd tegen 
kou dan de galapagos-pinguïn. 
 Leid uit de informatie een eigenschap van deze andere pinguïnsoorten 

af waardoor ze beter beschermd zijn tegen kou. 
 

1p 41 In de afbeelding van de galapagos-pinguïn geven letters organen in de 
romp van de pinguïn aan. 
Welke letter geeft een orgaan van het ademhalingsstelsel aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 42 In het lichaam van een pinguïn vindt meer verbranding plaats dan in het 
lichaam van een schildpad die even groot en even actief is en in dezelfde 
omgeving leeft. 
 Waarvoor moet in een pinguïn meer verbranding optreden dan in zo’n 

schildpad? 
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1p 43 In de afbeelding zie je organen in het lichaam van een schildpad.  

  

Na zijn dood werd het lichaam van reuzenschildpad Lonesome George 
onderzocht.  
Welke letter geeft het orgaan aan waarvan bij dit onderzoek ontdekt werd 
dat het een afwijking had? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 44 In de informatie worden enkele eigenschappen van de bladeren van de 
zwarte mangrove genoemd. Twee van deze eigenschappen beschermen 
de zwarte mangrove tegen uitdroging. 
 Schrijf één van deze eigenschappen van de bladeren op. 
 

2p 45 De ademwortels van de zwarte mangrove nemen een gas op voor een 
stofwisselingsproces in de wortels. 
Het schema hieronder stelt dit stofwisselingsproces voor. 

glucose + ……..(1)…………  ………(2)………. + water + energie 

Het schema is niet volledig. 
 Wat moet op de plaatsen 1 en 2 ingevuld worden om het schema af te 

maken? 
Schrijf je antwoord zó op: 
1 =  ................................  
2 =  ................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p 46 In de informatie staat dat biologen denken te weten hoe de bloemen van 
de zwarte mangrove worden bestoven. Ze leiden dit af uit de 
eigenschappen van de bloemen. 
 Noem twee eigenschappen van bloemen die op zo’n manier worden 

bestoven. 
 

1p 47 Populaties ratten op de Galapagos-eilanden zijn snel gegroeid. In de 
informatie wordt een biotische factor genoemd die gunstig is voor de 
overleving van ratten. 
 Schrijf deze biotische factor op. 
 
 

einde  
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De Galapagos-eilanden  

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 37 tot en 
met 47. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie 
gebruiken. 
 
 

Informatie 1: De eilanden 

 

Fernandina

Isabela

Pinta

Marchena

Santiago

Floreana Hood

San Christobal

Santa Fe

Santa Cruz

Baltra

ECUADOR

G R O T E
O C E A A N

G R O T E  O C E A A N

 

De Galapagos-eilanden liggen voor de kust van Zuid-Amerika. De 
eilandengroep ligt dicht bij de evenaar en heeft een tropisch klimaat. 
Het regent er niet veel. Alleen op de zuidelijke en oostelijke hellingen van 
de grote eilanden is het vochtig genoeg voor een dichte begroeiing. Op 
deze plekken komt dan ook oerwoud voor.   
Langs de kusten vind je zandstranden. In deze gebieden van eb en vloed 
groeien mangrovebomen (zie de afbeelding hieronder).   
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Informatie 2: De stranden 

 
Als de stranden van de Galapagos-eilanden bij eb droogvallen, zoeken 
veel dieren daar hun voedsel, zoals de Amerikaanse scholekster die 
mosselen eet. 
In de afbeelding zie je een mossel. Door de instroomopening stroomt 
water de mossel in. Dit water bevat zuurstof en voedsel. Het voedsel van 
de mossel bestaat onder andere uit algen. Algen zijn microscopisch kleine 
planten.   

 

 
Informatie 3: De galapagos-pinguïn 

 
Op de Galapagos-eilanden komt de 
galapagos-pinguïn voor. Deze 
vogelsoort heeft een dunnere vetlaag 
en minder veren dan pinguïnsoorten 
die ver weg van de evenaar leven. 
De galapagos-pinguïn wordt bedreigd 
door ratten die eieren van de 
pinguïns eten. 
In de afbeelding zie je schematisch 
enkele organen in de romp van de 
pinguïn getekend.   
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Informatie 4: De schildpadden van de Galapagos-eilanden 

 

 

Op de Galapagos-eilanden 
leven reuzenschildpadden die 
ruim anderhalve meter lang en 
meer dan 200 kilo zwaar 
kunnen worden. Ratten vormen 
ook voor deze dieren een 
bedreiging omdat ratten 
schildpadeieren eten. 
Schildpadden zijn reptielen. Ze 
hebben geen constante 
lichaamstemperatuur, in 
tegenstelling tot mensen en 
vogels.  

Lonesome George (zie de afbeelding) was de laatste reuzenschildpad van 
het eiland Pinta. In juni 2012 stierf het dier. Hij was meer dan 100 jaar oud 
geworden. De natuurbeheerders van het eiland dachten dat hij gestorven 
was door hartproblemen, maar uit onderzoek na zijn dood bleek dat hij 
een leverafwijking had.   
 
 

Informatie 5: De zwarte mangrove 

 

Langs de stranden van de 
Galapagos-eilanden groeit de zwarte 
mangrove.  
De bladeren van deze boom zijn taai en 
groot en hebben een dikke waslaag. De 
bovenkant van de bladeren is 
donkergroen, de onderkant is bedekt 
met zilvergrijze haartjes.  
De wortels groeien in de zuurstofarme 
bodem onder water. 

 

De plant heeft ook ademwortels die boven het water uit groeien om 
zuurstof op te nemen uit de lucht.   
Biologen denken dat insecten zorgen voor de bestuiving van de bloemen. 
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Informatie 6: Invloed van de mens 

 
In de zestiende eeuw zijn de Galapagos-eilanden door mensen ontdekt. 
Deze mensen namen dieren mee die oorspronkelijk niet op de eilanden 
leefden, zoals ratten en geiten. De biotische en abiotische factoren op de 
eilanden waren voor deze dieren zeer gunstig. Hierdoor groeiden hun 
populaties snel en werden de dieren een plaag. 
 
 

einde  
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biologie CSE KB 2015-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 1  

orgaan letter 

alvleesklier  

galblaas  

dunne darm  

 
 

 14  

 omhoog omlaag 

de borstkas beweegt   

het middenrif beweegt   

 
 

 20  

letter naam orgaan 

R  

S  

 
 

 27  

 beenader borstslagader 

heeft de dikste wand   

bevat kleppen   

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 28  

bloedvat letter 

aorta  

kransslagader  

 
 

 33  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  

5

6

7

8

9

0

10

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 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 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 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 gecommitteerde toekomen. 
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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 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. 

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 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 
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;  
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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. 

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 scorepunten 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 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.  

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. 

 
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 59 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Vetten en lymfe 
 

 1 maximumscore 3 
de juist ingevulde tabel: 

orgaan letter 
alvleesklier W 

galblaas Q 

dunne darm S 
 
per juist ingevulde letter 1 
 

 2 B 
 

 3 C 
 

 4 D 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 B 
 
 

Een brandnetel 
 

 6 maximumscore 1 
Ja, met een uitleg waaruit blijkt dat brandnetels zich (ongeslachtelijk) 
vermeerderen door middel van wortelstokken. 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 2 
• hoornlaag 1 
• kiemlaag 1 
 

 9 C 
 
 

Namen van ziekten 
 

 10 maximumscore 1 
zenuwstelsel 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat maagzuur beschermt tegen infecties. 
 
 

Ademhaling 
 

 13 maximumscore 1 
Op plaats Q met een uitleg waaruit blijkt dat het bloed (tussen plaats P en 
plaats Q) zuurstof opneemt uit (de lucht in) het longblaasje. 
 

 14 maximumscore 1 
het juist ingevulde schema: 

 omhoog omlaag 
de borstkas beweegt X  

het middenrif beweegt  X 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen aan een volledig juist ingevuld schema. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 C 
 
 

De hengelaarvis 
 

 16 D 
 

 17 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat daar geen fotosynthese kan plaatsvinden. 
 
 

Enkele organen 
 

 18 A 
 
 

 19 maximumscore 1 
nierslagader 
 

 20 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 

letter naam orgaan 
R (urine)blaas 

S urinebuis 
 
per juist ingevulde naam 1 
 
 

Vossen in de duinen 
 

 21 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat zich in de maag meer (nog) niet verteerde 
voedselresten bevinden dan in keutels. 
 

 22 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
3 x 6 x 50 = 900 (keutels) 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 
Opmerking 
Aan het antwoord:  
3 (terreinen) x 50 (keutels) = 150 (keutels),  
of:  
6 (keer verzamelen) x 50 (keutels) = 300 (keutels), 
1 scorepunt toekennen. 
 
 

De kastanjeziekte 
 

 24 A 
 

 25 C 
 

 26 C 
 
 

Vernauwing van een kransslagader 
 

 27 maximumscore 1 
het juist ingevulde schema: 

 beenader borstslagader 
heeft de dikste wand  X 

bevat kleppen X  
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen aan een volledig juist ingevuld schema. 
 

 28 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 

bloedvat letter 
aorta Q 

kransslagader T 
 
per juist ingevulde letter 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 B 
 

 30 C 
 
 

De pupil 
 

 31 B 
 

 32 A 
 
 

 33 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist diagram:   

 
 
• de horizontale as is juist ingedeeld en beide assen zijn benoemd met 

de juiste grootheden en eenheden 1 
• de waarden uit de tabel zijn juist uitgezet als punten en door een juiste 

lijn verbonden 1 
 
Opmerkingen 
− Het eerste scorepunt niet toekennen bij het ontbreken van één van 

beide of beide juiste eenheden of grootheden bij de assen. 
− Het tweede scorepunt niet toekennen als de lijn verbonden is met één 

van beide assen. 
 
 

De vruchtbaarheid van mannen 
 

 34 maximumscore 1 
4 (milliliter) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 35 D 
 

 36 maximumscore 3 
zaadvocht: (letters) R en S 
zaadcellen: (letter) U 
 
per juiste letter 1 
 
 

De Galapagos-eilanden 
 

 37 B 
 

 38 maximumscore 1 
kieuwen 
 

 39 maximumscore 2 
de juiste voedselketen: 

alg → mossel → (Amerikaanse) scholekster 

• de juiste organismen in de juiste volgorde genoemd 1 
• de voedselrelaties op de juiste manier met pijlen aangegeven 1 
 

 40 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat ze een dikkere vetlaag / meer veren 
hebben (dan de galapagos-pinguïn). 
 

 41 B 
 

 42 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat een pinguïn een constante 
lichaamstemperatuur moet handhaven (en een schildpad niet). 
 

 43 B 
 

 44 maximumscore 1 
één van de volgende eigenschappen: 
− een (dikke) waslaag 
− (zilvergrijze) haartjes (op de onderkant) 
 

 45 maximumscore 2 
• 1 = zuurstof 1 
• 2 = koolstofdioxide 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 46 maximumscore 2 
twee van de volgende eigenschappen: 
− (opvallend ge)kleur(de kroonbladeren) 
− geur 
− nectar(klieren) 
− stamper/stempels binnen de bloem / korte stijl / kleine stempels 
− meeldraden binnen de bloem / korte meeldraden 
− kleverig stuifmeel 
 
per juiste eigenschap 1 
 

 47 maximumscore 1 
eieren (van pinguïns en schildpadden) / voedsel 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 

einde  
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KB-0191-a-14-1-o 

Examen VMBO-KB 

2014 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 15 mei
13.30 - 15.30 uur

Pagina: 330Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-14-1-o 2 / 17 lees verder ►►►

Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

De grote en kleine bloedsomloop 

 
1p 1 In de afbeelding zie je een schema van de grote en de kleine 

bloedsomloop.   

 

Welke twee cijfers geven bloedvaten van de kleine bloedsomloop aan? 
A 1 en 4 
B 2 en 5 
C 3 en 6 
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Gal 

 
In de afbeelding zie je een deel van het verteringsstelsel.   

 

 
2p 2 Welke letter geeft het orgaan aan waarin gal wordt gemaakt? En welke 

letter geeft het orgaan aan waarin gal wordt opgeslagen? 
Schrijf je antwoord zó op: 
gemaakt in: letter  .........................  
opgeslagen in: letter  .....................  
 
Soms raakt de galbuis verstopt, bijvoorbeeld door een ontsteking. Gal kan 
dan niet afgevoerd worden naar de dunne darm. Stoffen uit gal komen 
dan via het bloed in de huid terecht waardoor de huid geel wordt. Dit 
wordt geelzucht genoemd. 
 

1p 3 Bloed met stoffen uit gal stroomt via de kortste weg van de lever naar de 
huid. 
Passeert het bloed dan het hart? Zo ja, hoe vaak komt het bloed dan door 
het hart? 
A nee 
B ja, eenmaal 
C ja, tweemaal 
D ja, driemaal 
 

1p 4 Als er geen gal bij het voedsel in de dunne darm komt, verloopt de 
vertering niet goed. 
Welke voedingsstoffen worden dan minder goed verteerd? 
A eiwitten 
B koolhydraten 
C vetten 
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Waarnemingen aan organismen 

 
Waarnemingen aan organismen spelen in de biologie een belangrijke rol. 
Organismen of delen ervan kun je, afhankelijk van de grootte, bekijken 
met het blote oog of met een microscoop. 
 

2p 5 In het schema geven letters vijf lengtematen aan.   
 
1000 cm 100 cm 10 cm 1 cm 0,1 cm 0,01 cm 0,001 cm 0,0001 cm

Q R S T U  

 
Op de uitwerkbijlage staan in een tabel de namen van enkele 
organismen of delen van organismen. 
 Hoe lang zijn deze organismen of delen van organismen ongeveer? 

Schrijf de letters van de lengtematen uit het schema op de juiste 
plaats in de tabel op de uitwerkbijlage. Gebruik elke letter één keer. 

 
1p 6 Rachida bekijkt met een microscoop een stukje van een dwarsdoorsnede 

van een blad. Ze maakt er een tekening van (zie de afbeelding).   

 

Rachida ziet in cel Q celdelen die in cel P ontbreken. In deze celdelen 
vindt fotosynthese plaats. 
 Geef de naam van deze celdelen. 
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2p 7 Femke laat 25 erwten kiemen. Ze meet om de dag de lengte van de 
kiemplantjes. De resultaten van haar waarnemingen zet ze in een tabel. 
 
tijd (dagen) gemiddelde lengte (mm)

  1   0 
  3   1 
  5   4 
  7   8 
  9 13 
11 16 
13 19 

 
Op de uitwerkbijlage staat een stuk grafiekpapier. 
 Maak op dit grafiekpapier een lijndiagram met de gegevens uit de 

tabel. 
 

2p 8 Het schema hieronder stelt de fotosynthese voor. 

water + ……(1)…… + energie    ……(2)…… + zuurstof 

 Wat moet op de plaatsen (1) en (2) ingevuld worden om het schema 
compleet te maken? 
Schrijf je antwoord zó op: 
1 =  ................................  
2 =  ................................  
 
 

Pagina: 334Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-14-1-o 6 / 17 lees verder ►►►

Voedingsadviezen 

 
Op een website over gezonde voeding staat het volgende te lezen. 
 
Zorg ervoor dat je voedsel voldoende voedingsvezels en water bevat. 
Voedingsvezels zijn onverteerbare delen van het voedsel. Ze 
stimuleren de peristaltische bewegingen in het verteringskanaal. 
Je lichaam gebruikt water onder andere om zweet te maken. Zweet is  
nodig voor de regeling van de lichaamstemperatuur. 
 

2p 9 In de afbeelding zie je de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.   

 

Twee cijfers geven vakken aan met voedingsmiddelen die veel 
voedingsvezels bevatten. 
 Schrijf deze twee cijfers op. 
 

1p 10 Over zweet en lichaamstemperatuur worden de volgende twee uitspraken 
gedaan. 
1 De productie van zweet neemt toe als je lichaamstemperatuur stijgt. 
2 Door verdamping van zweet koelt je lichaam af. 
Zijn deze uitspraken juist? 
A Geen van beide uitspraken is juist. 
B Alleen uitspraak 1 is juist. 
C Alleen uitspraak 2 is juist. 
D Beide uitspraken zijn juist. 
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1p 11 Op de website wordt geadviseerd om niet te veel te eten. Te veel eten 
kan leiden tot overgewicht. Overgewicht heeft schadelijke gevolgen voor 
de gezondheid. 
 Noem zo’n schadelijk gevolg. 
 
 

Een bij 

 
2p 12 Als een bij van bloem naar bloem vliegt op zoek naar voedsel, kan 

bestuiving plaatsvinden. Een bloem die zo wordt bestoven, heeft 
eigenschappen die een bij naar de bloem lokken. 
 Schrijf twee van die eigenschappen op. 
 

1p 13 In de afbeelding zie je een tekening van het lichaam van een bij met 
daarin onder andere de tracheeën.   

 

Tot welk orgaanstelsel behoren de tracheeën? 
A tot het ademhalingsstelsel 
B tot het bloedvatenstelsel 
C tot het verteringsstelsel 
D tot het zenuwstelsel 
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Granen 

 
Granen vormen een belangrijke voedselbron voor mensen. 
In de tabel staan gegevens over de voedingswaarde van verschillende 
graansoorten. 
 
analyse per 100 gram 

 
1p 14 Het zijn vooral de koolhydraten in de granen die energie leveren.  

In de tabel zie je dat gerst per 100 gram meer koolhydraten bevat dan 
maïs. Toch levert maïs per 100 gram meer kilojoules aan energie dan 
gerst. 
 Verklaar dit met behulp van gegevens uit de tabel. 
 

1p 15 Granen worden onder andere gebruikt voor het brouwen van bier. Voor 
een goede kwaliteit bier is het eiwitgehalte van de graansoort van belang. 
Dit mag niet minder zijn dan 10% en niet meer dan 11%. 
 Hoe heet de graansoort die volgens bovenstaande gegevens geschikt 

is voor het brouwen van bier? 
 

1p 16 Vergelijk de voedingswaarde van rogge en van gerst. 
 Noem twee vitaminen waarvan rogge meer bevat dan een gelijke 

hoeveelheid gerst. Gebruik gegevens uit de tabel. 
 
 

    
 

kool- 
vitaminen 

(mg) 
graan- 
soort 

energie 
(kJ) 

eiwitten 
(g) 

vetten
(g) 

hydraten
(g) 

B1 B2 B6 E 
folium-

zuur 
gerst 1489 11,0 2,1 72,0 0,43 0,18 0,56 0,67 0,065 
haver 1546 12,5 7,1 63,0 0,52 0,17 0,75 0,84 0,033 
maïs 1501   9,0 3,8 71,0 0,36 0,20 0,40 2,00 0,026 
rijst 1492   7,5 2,2 75,5 0,41 0,09 0,67 0,74 0,016 
rogge 1386   8,8 1,7 69,0 0,35 0,17 0,29 2,00 0,140 
tarwe 1460 11,5 2,0 70,0 0,48 0,24 0,44 1,35 0,090 
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Het syndroom van Turner 

 
Bij een meisje met het syndroom van Turner komen secundaire 
geslachtskenmerken niet goed tot ontwikkeling. Dit wordt veroorzaakt 
door een verstoring in de productie van de geslachtshormonen die dit 
regelen. 
 

1p 17 Waar in het voortplantingsstelsel van een vrouw worden deze 
geslachtshormonen gemaakt? 
A in de baarmoeder 
B in de eierstokken 
C in de eileiders 
D in de vagina 
 

1p 18 Noem een secundair geslachtskenmerk van een vrouw. 
 

1p 19 Bij veel vrouwen met het syndroom van Turner zijn de nieren aan de 
onderkant met elkaar vergroeid (zie de afbeelding). De kans op het 
ontstaan van nierstenen in een nierbekken is dan vergroot.   

 

Welke letter geeft een plaats aan waar nierstenen dan kunnen ontstaan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
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Aanpassingen aan de leefomgeving 

 
De stofwisseling van een kangoeroerat is aangepast aan een bepaald 
type leefomgeving. Daarbij spelen verlies en aanvulling van water een rol. 
In de afbeelding zie je diagrammen met gegevens daarover. Daarnaast 
staan diagrammen met zulke gegevens over een mens.    

opgenomen met
vloeistof

opgenomen met
vast voedsel

gemaakt in
het lichaam

menskangoeroerat

menskangoeroerat

verdamping
ontlasting
urine

aanvulling
van water
per dag

verlies
van water
per dag

Legenda:

Legenda:

 

 
1p 20 Een groot deel van het water dat de kangoeroerat nodig heeft, wordt in 

het lichaam gemaakt bij de stofwisseling (zie de afbeelding). De rest 
neemt het dier op uit de omgeving.  
Er is verschil in de manier waarop de kangoeroerat en de mens water uit 
de omgeving opnemen. 
 Leid uit de diagrammen af wat dat verschil is. 
 

1p 21 Water wordt in het lichaam gemaakt bij het stofwisselingsproces dat 
energie vrijmaakt in de cellen. 
 Hoe heet het proces waarbij energie vrijkomt in de cellen? 
 

1p 22 De stofwisseling van een kangoeroerat is aangepast aan een bepaald 
type leefomgeving.  
 Is die leefomgeving droog of is die vochtig? Leg je antwoord uit met 

behulp van gegevens uit de afbeelding. 
 

1p 23 Een mens verliest gemiddeld per dag 2500 milliliter water, waarvan 
900 milliliter door verdamping en 100 milliliter met de ontlasting. 
 Hoeveel milliliter water verliest de mens per dag met de urine volgens 

bovenstaande gegevens?  
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2p 24 In de afbeelding hieronder zie je een rode vos en een poolvos. De rode 
vos leeft onder andere in Nederland, de poolvos in koudere gebieden. 

 

Tussen deze twee diersoorten zijn verschillen die te verklaren zijn door 
verschillen in de leefomgeving.   
 Noem zo’n verschil tussen een rode vos en een poolvos. Leg uit dat 

dit een aanpassing is aan de leefomgeving. 
 
 

Een röntgenfoto 

 
1p 25 Voor het maken van een röntgenfoto wordt soms een contrastvloeistof in 

het bloed gespoten. Door de vloeistof worden de bloedvaten beter 
zichtbaar.   

 

In de röntgenfoto hierboven zijn bloedvaten van het hart te zien. De pijl 
wijst naar een vernauwing in één van de bloedvaten. Dit bloedvat is een 
aftakking van de aorta en vervoert zuurstofrijk bloed naar de hartspier. 
Hoe heet dit bloedvat? 
A holle ader 
B kransader 
C kransslagader 
D longader 
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Taaislijmziekte 

 
Taaislijmziekte is een ziekte waarbij slijm dat in het lichaam wordt 
gemaakt, abnormaal dik en taai is. Dit veroorzaakt problemen in 
verschillende orgaanstelsels. 
 

1p 26 Bij iemand met taaislijmziekte hoopt dik slijm zich op in de luchtwegen. Dit 
heeft tot gevolg dat de patiënt veel moet hoesten. 
Bij hoesten trekken de buikspieren zich krachtig samen. 
Gaat het middenrif dan omhoog of omlaag? En heeft dit inademing of 
uitademing tot gevolg? 
A Het middenrif gaat omhoog en dit heeft inademing tot gevolg. 
B Het middenrif gaat omhoog en dit heeft uitademing tot gevolg. 
C Het middenrif gaat omlaag en dit heeft inademing tot gevolg. 
D Het middenrif gaat omlaag en dit heeft uitademing tot gevolg. 
 

1p 27 Bij veel mensen met taaislijmziekte werkt de alvleesklier niet goed. Dit 
kan een vorm van suikerziekte tot gevolg hebben. De alvleesklier maakt 
dan niet voldoende hormonen voor het regelen van het glucosegehalte 
van het bloed. 
Hoe heten deze hormonen? 
A adrenaline en glucagon 
B adrenaline en insuline 
C glucagon en insuline 
 

1p 28 Bij veel jongens met taaislijmziekte bevat het 
sperma alleen zaadvocht en geen 
zaadcellen. Zij zijn daardoor onvruchtbaar. 
Bij deze jongens ontbreken de delen van de 
voortplantingsorganen die in de afbeelding 
zijn aangegeven met de letter P. 
 Hoe heten deze delen?   
 

1p 29 Een deel van het zaadvocht wordt gemaakt 
in de prostaat. 
Waar wordt een ander deel van het 
zaadvocht gemaakt? 
A in de bijballen 
B in de zaadballen 
C in de zaadblaasjes 
 

P
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1p 30 Taaislijmziekte is vast te stellen door prenataal onderzoek van cellen van 
de baby. 
Drie methoden die gebruikt worden bij prenataal onderzoek zijn: 
1 echoscopie 
2 vlokkentest 
3 vruchtwaterpunctie. 
Bij welke van deze methoden worden cellen van de ongeboren baby 
weggenomen? 
A alleen bij 1 
B alleen bij 2 
C alleen bij 3 
D zowel bij 1 als bij 2 
E zowel bij 1 als bij 3 
F zowel bij 2 als bij 3 
 
 

Schimmels 

 
Fusariumschimmels kunnen bij planten ziekten veroorzaken. Ze dringen 
via jonge wortels de plant binnen en groeien verder in de houtvaten. 
 

1p 31 Tanja bekijkt door een microscoop een stukje wortel van een plant die 
ziek is door zo’n schimmel. Ze ziet wortelcellen en schimmelcellen.  
Heeft een wortelcel een celwand? En heeft een schimmelcel een 
celwand? 
A Geen van beide cellen heeft een celwand. 
B Alleen een wortelcel heeft een celwand. 
C Alleen een schimmelcel heeft een celwand. 
D Zowel een wortelcel als een schimmelcel heeft een celwand. 
 

1p 32 Houtvaten transporteren water en opgeloste stoffen.  
Als een fusariumschimmel een plant is binnengedrongen, raken houtvaten 
verstopt.  
Welk transport wordt dan verstoord? 
A alleen het transport vanuit de stengel naar de wortel 
B alleen het transport vanuit de wortel naar de stengel 
C zowel het transport vanuit de stengel naar de wortel als het transport 

vanuit de wortel naar de stengel 
 

1p 33 Sommige fusariumschimmels maken in de plant een giftige stof. Als een 
dier zo’n plant eet, wordt het gif in het bloed opgenomen. 
Het bloed wordt van de darm eerst naar de lever vervoerd en daarna 
verder door het lichaam. 
 Leg uit dat het voor het dier belangrijk is dat het bloed met het gif 

eerst in de lever terechtkomt. 
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Pissebedden 

 
Een biologiedocent geeft zijn leerlingen de 
opdracht om een onderzoek uit te voeren met 
pissebedden.   
Omdat je pissebedden vaak onder stenen 
kunt vinden, vragen Reza en Tessa zich af of 
pissebedden een voorkeur hebben voor 
donker. Ze maken een werkplan om dit te 
onderzoeken. 

 

Voor hun onderzoek maken Reza en Tessa gebruik van een keuzekamer 
met een licht deel en een donker deel (zie de afbeelding).   

 

Aan het begin van hun onderzoek zetten ze 25 pissebedden in het lichte 
deel en 25 pissebedden in het donkere deel. Steeds na één minuut tellen 
ze het aantal pissebedden in het lichte deel van de keuzekamer. Na vijf 
minuten tellen de leerlingen ook het aantal pissebedden in het donkere 
deel. De resultaten staan in de tabel.  
 

tijd aantal pissebedden
(minuten) donker licht 

0 25 25 
1  22 
2  19 
3  11 
4    7 
5 46   4 

 
2p 34 Hoeveel pissebedden bevinden zich na drie minuten in het donkere deel? 

Leg je antwoord uit met een berekening. 
 

1p 35 Uit de resultaten trekken Reza en Tessa de juiste conclusie om antwoord 
te geven op hun onderzoeksvraag. 
 Schrijf deze conclusie op. 
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Medische technieken 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 36 tot en 
met 48. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie 
gebruiken. 
 

1p 36 In informatie 1 staat dat een arts sneetjes in de buikwand maakt en 
daarbij onder andere door een vetlaag snijdt. 
Waar bevindt dit vet zich? 
A in de opperhuid 
B in de lederhuid 
C in het onderhuids bindweefsel 
 

1p 37 In de eerste afbeelding van informatie 1 geeft de letter P een orgaan aan. 
Wat is de naam van dit orgaan? 
A baarmoeder 
B endeldarm 
C nier 
D urineblaas 
 

2p 38 In de tweede afbeelding van informatie 1 wijzen de letters Q en R delen 
van twee organen aan. 
 Geef de namen van deze organen. 
Schrijf je antwoord zó op: 
Q =  ...............................  
R =  ...............................  
 

1p 39 Een patiënt krijgt een maagonderzoek met een endoscoop die via de 
mond wordt ingebracht. 
Op de uitwerkbijlage staat een afbeelding van een doorsnede van een 
hoofd. 
 Langs welke weg gaat de endoscoop het lichaam van de patiënt in? 

Geef je antwoord door een lijn te tekenen op de uitwerkbijlage, tot 
zo ver mogelijk onderin de afbeelding. 

 
1p 40 In informatie 3.1 is sprake van uitlopers van zenuwcellen. 

Hoe heten die zenuwcellen? 
A bewegingszenuwcellen 
B gevoelszenuwcellen 
C schakelcellen 
 

1p 41 Tijdens een bevalling kan pijn bij een vrouw onderdrukt worden door een 
half-diepe ruggenprik. Spieren in haar onderlichaam werken dan nog wel 
(zie informatie 3.2). 
 Leg uit waarvoor het nodig is dat die spieren dan nog wel werken. 
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1p 42 Jelle wordt voor een operatie onder narcose gebracht. Tijdens de operatie  
wordt hij kunstmatig beademd. 
 Leg uit waardoor een patiënt onder narcose zelf niet goed kan 

ademen. 
 

2p 43 In de afbeelding zie je een doorsnede van een oog.   

 

In de informatie worden twee delen van het oog genoemd die behandeld 
kunnen worden met laserstralen. 
 Schrijf de twee cijfers op die deze delen in de afbeelding aangeven. 

Geef ook de namen van die twee delen. 
Schrijf je antwoord zó op: 
cijfer:  ......... , naam:  .....................  
cijfer:  ......... , naam:  .....................  
 

1p 44 Waarvan neemt een dialyse-apparaat de functie over? 
A van de endeldarm 
B van de lever 
C van de nieren 
D van de urineblaas 
 

1p 45 In de eerste afbeelding van informatie 5 geven de letters R en S twee 
slangetjes aan die in verbinding staan met het dialyse-apparaat. Door de 
slangetjes stroomt bloed. 
 In welk slangetje bevat het bloed de minste afvalstoffen, in R of in S? 

Leg je antwoord uit. 
 

1p 46 In de tweede afbeelding van informatie 5 geeft de letter T een 
bloeddeeltje aan. 
 Schrijf de naam van dit bloeddeeltje op. 
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1p 47 In informatie 6 staat dat een hartcyclus bestaat uit drie fasen. 
Tijdens welke fase zijn de kleppen tussen de boezems en de kamers 
gesloten? 
A tijdens fase 1 
B tijdens fase 2 
C tijdens fase 3 
 

2p 48 In een schema op de uitwerkbijlage staan de namen van twee 
orgaanstelsels. 
 Schrijf in het schema achter elk orgaanstelsel de naam van een  

techniek waarmee een deel van het stelsel kan worden onderzocht of 
behandeld volgens de informatie. 

 
 

einde  
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Medische technieken - informatie  

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 36 tot en 
met 48. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie 
gebruiken. 
 
Bij medische onderzoeken of behandelingen worden verschillende 
technieken gebruikt. Hieronder staat informatie over enkele medische 
technieken. 
 
 

Informatie 1: Laparoscopie 

 
Bij laparoscopie maakt een arts enkele sneetjes in de buikwand. Hij snijdt 
daarbij achtereenvolgens door de huid, de vetlaag daaronder, de 
buikspieren en het buikvlies. Er wordt een gas in de buikholte geblazen 
om ruimte te maken voor de operatie. 
Door één van de sneetjes brengt de arts een laparoscoop in de buikholte. 
In de laparoscoop zit een camera waarmee hij in de buikholte kan kijken. 
Door de andere sneetjes brengt hij instrumenten in voor het uitvoeren van 
een operatie, bijvoorbeeld aan de voortplantingsorganen (zie de 
afbeelding).   
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Een ander voorbeeld van zo’n operatie is het aanbrengen van een 
maagband (zie de afbeelding hieronder). Dit wordt wel gedaan bij iemand 
met ernstig overgewicht. Door zo’n band krijgt de patiënt snel een vol 
gevoel.   

 

 
 

Informatie 2: Endoscopie 

 
Endoscopie betekent ‘binnenin kijken’. Een endoscoop is een slang van 
ongeveer anderhalve meter lang. In het begin van de slang bevindt zich 
een camera en een lampje. Met deze slang kan een arts via de mond het 
eerste deel of via de anus het laatste deel van het darmkanaal bekijken 
(zie de afbeelding).   
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Informatie 3: Anesthesie 

 
Bij veel medische handelingen is het nodig dat de patiënt geheel of 
gedeeltelijk wordt verdoofd. Dit verdoven wordt anesthesie genoemd. 
 
3.1 Plaatselijke verdoving 
Dit is de meest gebruikelijke vorm van anesthesie. Uitlopers van 
zenuwcellen op de plaats van de verdoving geleiden dan geen impulsen 
meer naar het centraal zenuwstelsel. 
 
3.2 Ruggenprik 
Door een diepe ruggenprik wordt de onderste helft van het lichaam 
volledig verdoofd. De spieren van het onderlichaam kunnen dan niet meer 
gebruikt worden. 
Als tijdens de geboorte van een baby de pijn van de moeder onderdrukt 
moet worden, wordt een half-diepe ruggenprik toegepast. De pijn wordt 
dan minder, maar spieren in het onderlichaam werken nog wel. 
 
3.3 Narcose 
Door een narcose raakt de patiënt volledig buiten bewustzijn. Hierdoor 
voelt die geen pijn meer en verslappen de spieren. 
 
 

Informatie 4: Laserbehandelingen 

 
Bij oogaandoeningen worden soms laserbehandelingen toegepast.  
Scheurtjes in het netvlies kunnen leiden tot netvliesloslating. Door 
bestraling van het netvlies met laserlicht wordt loslating tegengegaan. 
Laserstralen worden ook wel gebruikt om vormveranderingen aan te 
brengen in het hoornvlies bij mensen die niet scherp kunnen zien. Het 
doel van zo’n verandering is om een scherp beeld op het netvlies te 
krijgen, ook zonder bril of contactlenzen. 
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Informatie 5: Dialyse 

 
Als het uitscheidingsstelsel niet goed werkt, is in sommige gevallen 
behandeling met een dialyse-apparaat mogelijk. Dit apparaat verwijdert 
stoffen uit het bloed die normaal met de urine worden afgevoerd.  
Via een slangetje stroomt bloed uit een armader naar het apparaat. Het 
gezuiverde bloed stroomt via een ander slangetje weer terug in de 
bloedsomloop (zie de afbeelding).  
Pijlen in de afbeelding geven de stroomrichting van het bloed aan.   
 

 

 

In het dialyse-apparaat stroomt het bloed langs een membraan. Dit is in 
de afbeelding hieronder schematisch weergegeven. De pijlen geven aan 
dat stoffen uit het bloed door het dialysemembraan heen gaan en in een 
spoelvloeistof terechtkomen.   
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Informatie 6: Een ECG 

 
Voor een onderzoek naar de werking van het hart wordt vaak een ECG 
(elektrocardiogram) gemaakt. Daarbij worden elektrische stroompjes in 
het hart gemeten. Deze stroompjes ontstaan door de impulsen die de 
hartspier laten samentrekken en worden op een beeldscherm zichtbaar 
als een diagram, het ECG (zie de afbeelding).   

0,2 seconde  

Het ECG in de afbeelding geeft de elektrische stroompjes weer van één 
hartcyclus.  
Eén hartcyclus bestaat uit 3 fasen: 
 fase 1: het samentrekken van de boezems 
 fase 2: het samentrekken van de kamers 
 fase 3: de hartpauze. 
 

einde  
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biologie CSE KB 2014-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 5  
(deel van een) organisme letter van de lengtemaat 
armzenuw  
bacterie  
kippenei  
mens  
plantaardige cel  
 
 

 7      

 20

20

 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 39      

 
 
 

 48  
orgaanstelsel techniek voor onderzoek of behandeling 

bloedvatenstelsel 
 
 ........................................................................  

verteringsstelsel 
 
 ........................................................................  

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 scorepunten 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. 

 
NB1 Het College voor 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. 

 
NB3 Als het College voor 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. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 59 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

De grote en kleine bloedsomloop 
 

 1 B 
 
 

Gal 
 

 2 maximumscore 2 
• gemaakt in: (letter) Q 1 
• opgeslagen in: (letter) R 1 
 

 3 C 
 

 4 C 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Waarnemingen aan organismen 
 

 5 maximumscore 2 
de juist ingevulde tabel: 
 
(deel van een) organisme letter van de lengtemaat 
armzenuw R 
bacterie U 
kippenei S 
mens Q 
plantaardige cel T 
 
• indien vijf letters juist ingevuld 2 
• indien drie of vier letters juist ingevuld 1 
• indien minder dan drie letters juist ingevuld 0 
 

 6 maximumscore 1 
bladgroenkorrel(s) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist diagram:   

 
• de assen zijn juist ingedeeld en benoemd met de juiste grootheden en 

eenheden 1 
• de waarden uit de tabel zijn juist uitgezet als punten en met een juiste 

lijn verbonden 1 
 
Opmerking 
Alleen als bij beide juist ingedeelde assen zowel de juiste grootheden als 
de juiste eenheden zijn vermeld mag het eerste scorepunt worden 
toegekend. 
 

 8 maximumscore 2 
• 1 = koolstofdioxide  1 
• 2 = glucose 1 
 
 

Voedingsadviezen 
 

 9 maximumscore 2 
• (cijfer) 1 1 
• (cijfer) 2 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 D 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist schadelijk gevolg: 
− hartinfarct 
− hartritmestoornissen 
− hoge bloeddruk 
− slijtage van gewrichten 
 
 

Een bij 
 

 12 maximumscore 2 
de juiste eigenschappen: 
− geur / (geur van) nectar 
− (opvallende) kleur van de kroonbladeren/bloem 
− (opvallende) vorm/grootte van de kroonbladeren/bloem 
 
per juiste eigenschap 1 
 

 13 A 
 
 

Granen 
 

 14 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat maïs meer vet bevat dan (een gelijke 
hoeveelheid) gerst. 
 

 15 maximumscore 1 
gerst 
 

 16 maximumscore 1 
 (vitamine) E en foliumzuur 
 
Opmerking 
Alleen voor het noemen van beide juiste vitaminen mag 1 scorepunt 
worden toegekend. 
 
 

Het syndroom van Turner 
 

 17 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist secundair geslachtskenmerk van een vrouw: 
− borstgroei 
− (groei van) okselhaar / schaamhaar 
− meer onderhuids vet (dan bij een man) 
− menstruatie 
 

 19 B 
 
 

Aanpassingen aan de leefomgeving 
 

 20 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de kangoeroerat niet drinkt (en de mens 
wel). 
 

 21 maximumscore 1 
verbranding 
 

 22 maximumscore 1 
Droog, met een uitleg waaruit blijkt dat de kangoeroerat weinig water uit de 
omgeving opneemt / veel water verliest door verdamping. 
 

 23 maximumscore 1 
1500 (mL) 
 

 24 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist verschil met een juiste uitleg: 
− De poolvos heeft kleinere oren (dan de rode vos) waardoor minder 

warmteverlies optreedt. 
− De rode vos heeft grotere oren (dan de poolvos) waardoor meer 

warmte afgegeven kan worden. 
− De kleur van de vacht verschilt waardoor beide vossen in hun eigen 

leefomgeving minder opvallen. 
 
• een juist verschil 1 
• een juiste uitleg 1 
 
 

Een röntgenfoto  
 

 25 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Taaislijmziekte 
 

 26 B 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
zaadleider(s) 
 

 29 C 
 

 30 F 
 
 

Schimmels 
 

 31 D 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de lever giftige stoffen afbreekt. 
 
 

Pissebedden 
 

 34 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
50 – 11 = 39 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 

 35 maximumscore 1 
de juiste conclusie: 
Pissebedden hebben een voorkeur voor donker. 
 
 

Medische technieken 
 

 36 C 
 

 37 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 38 maximumscore 2 
• Q = slokdarm 1 
• R = middenrif 1 
 

 39 maximumscore 1 
een juiste lijn via de mond en de keelholte tot in de slokdarm:   

 
 

 40 B 
 

 41 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat spieren tijdens de bevalling gebruikt worden 
voor (pers)weeën / voor de uitdrijving. 
 

 42 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de (ademhalings)spieren dan niet goed 
gebruikt kunnen worden. 
 

 43 maximumscore 2 
• (cijfer:) 1, (naam:) hoornvlies 1 
• (cijfer:) 5, (naam:) netvlies 1 
 
Opmerking 
Alleen voor het noemen van een juist cijfer met de juiste naam mag 
1 scorepunt worden toegekend. 
 

 44 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 45 maximumscore 1 
In (slangetje) S, met een uitleg waaruit blijkt dat door dit slangetje 
gezuiverd bloed terugstroomt (naar de bloedsomloop) / bloed uit het 
dialyse-apparaat terugstroomt (naar de bloedsomloop). 
 
Opmerking 
Voor het noemen van (letter) S zonder een juiste uitleg mag geen 
scorepunt worden toegekend. 
 

 46 maximumscore 1 
rode bloedcel 
 

 47 B 
 

 48 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 

orgaanstelsel techniek voor onderzoek of behandeling 

bloedvatenstelsel  (het maken van een) ECG/elektrocardiogram / 
anesthesie/dialyse 

verteringsstelsel endoscopie/laparoscopie/anesthesie 

per juist ingevulde regel 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 

einde  
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KB-0191-a-14-2-o 

Examen VMBO-KB 

2014 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Achter dit examen is een erratum opgenomen. 

 
 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Een spiraaltje 

 
Een spiraaltje is een voorbehoedmiddel dat een arts kan inbrengen in het 
lichaam van een vrouw. In de afbeelding zie je waar het spiraaltje dan 
terechtkomt.   

 

 
1p 1 Hoe heet het orgaan waarin het spiraaltje zich bevindt? 

 
1p 2 De arts brengt een spiraaltje in via het orgaan dat in de afbeelding wordt 

aangegeven met de letter P. 
 Hoe heet dit deel van het voortplantingsstelsel? 
 

1p 3 Er zijn verschillende typen spiraaltjes. Eén daarvan is het koperspiraaltje 
dat onder andere de beweging van zaadcellen remt. 
 Leg uit waardoor de kans op een bevruchting kleiner wordt als 

zaadcellen niet goed bewegen. 
 
 

Water in het lichaam 

 
1p 4 Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 70 procent uit water. Er 

bevindt zich water in en om de cellen. Ook het bloed bestaat voor een 
deel uit water met opgeloste stoffen. 
 Hoe heet dit deel van het bloed? 
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1p 5 Een teveel aan water in het lichaam wordt in het uitscheidingsstelsel met 
afvalstoffen uit het bloed verwijderd en vervolgens uit het lichaam 
afgevoerd. 
Enkele organen van het uitscheidingsstelsel zijn de nieren en de 
urineblaas. 
Halen de nieren water en afvalstoffen uit het bloed? En haalt de 
urineblaas water en afvalstoffen uit het bloed? 
A alleen de nieren 
B alleen de urineblaas 
C de nieren en de urineblaas 
 
 

Boskikkers 

 

 

 kikkerdril kikkervisjes volwassen boskikker 

De Noord-Amerikaanse boskikker legt in het voorjaar eitjes in kleine 
plasjes water. De eitjes, wel zo’n 1000 tot 3000 per kikkerpaar, vormen 
samen het kikkerdril. In dit kikkerdril ontwikkelen de eitjes zich tot 
kikkervisjes. Kikkervisjes eten voornamelijk algen. De volwassen 
boskikkers eten insecten en slakken.   
 

1p 6 De informatie hierboven gaat over verschillende levenskenmerken. Eén 
van die levenskenmerken is voortplanting. 
 Schrijf nog een ander levenskenmerk op waarover de informatie gaat. 
 

2p 7 De boskikkers leggen hun eitjes niet in grotere waterplassen zoals meren, 
maar in kleine plasjes water die ontstaan als het bijvoorbeeld heel vochtig 
is. Dit heeft voordelen en nadelen voor de kikkervisjes. 
 Noem een voordeel en een nadeel hiervan voor de kikkervisjes. 
Schrijf je antwoord zó op: 
voordeel:  .......................  
nadeel:  ..........................  
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Een wandelende nier 

 
1p 8 In de afbeeldingen zie je organen in de romp. De nieren liggen hoog in de 

buikholte aan de rugzijde. Soms kan een nier verzakken, waardoor die 
nier lager komt te liggen. Dit wordt een wandelende nier genoemd.   

 

Verzakking van de rechternier kan veroorzaakt worden door een groot 
orgaan in de buikholte. Dit orgaan ligt over die nier en drukt daarop. 
Hoe heet dit orgaan? 
A dikke darm 
B lever 
C maag 
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Melk 

 
In de afbeelding staan enkele gegevens over de voedingswaarde van 
halfvolle melk.   

3,5% eiwitten

1,5% vetten

4,8% koolhydraten

0,7% vitamines en
         mineralen  

 

1p 9 Enkele van de voedingsstoffen in melk kunnen pas in het bloed 
opgenomen worden nadat ze zijn verteerd, bijvoorbeeld koolhydraten. 
Andere voedingsstoffen, zoals vitamines, kunnen direct in het bloed 
opgenomen worden. 
Welke van de overige voedingsstoffen uit de afbeelding kunnen ook direct 
opgenomen worden in het bloed? 
A alleen eiwitten 
B alleen mineralen 
C alleen vetten 
D eiwitten en mineralen 
E eiwitten en vetten 
F mineralen en vetten 
 

1p 10 De vertering van een deel van de voedingsstoffen in melk begint in de 
maag door enzymen in het maagsap. Naast enzymen bevat het maagsap 
ook zuur. 
 Wat is de functie van maagzuur? 
 

1p 11 Waar wordt het grootste deel van de verteerde voedingsstoffen uit melk 
opgenomen in het bloed? 
A in de maag 
B in de dunne darm 
C in de dikke darm 
D in de endeldarm 
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Bomen en bladeren 

 
Een flinke boom kan wel een miljoen bladeren hebben. De stand van de 
bladeren aan de takken is zodanig dat de bladeren zoveel mogelijk licht 
opvangen. 
 

1p 12 Heeft een boom licht nodig voor de fotosynthese? En is licht nodig voor 
de verbranding in de boom? 
A alleen voor de fotosynthese 
B alleen voor de verbranding 
C voor de fotosynthese en voor de verbranding 
 

1p 13 Een boom verliest veel water via de bladeren. 
In de afbeelding zie je stukjes van dwarsdoorsneden van vier 
boombladeren.   

 

Onder gelijke omstandigheden wordt het waterverlies via deze stukjes 
blad met elkaar vergeleken. 
Welke letter geeft het stukje blad aan dat het meeste water verliest? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
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1p 14 De bladeren van veel bomen verkleuren in de herfst. 
Uiteindelijk vallen de bladeren van de boom. Op de 
plaats waar de bladsteel afbreekt, het bladlitteken, 
wordt een beschermend laagje kurk gevormd voordat 
het blad afvalt (zie de afbeelding).   
 Waartegen beschermt dit laagje kurk? 
 

1p 15 Bladluizen leggen in de herfst eitjes op bomen. Als in 
het voorjaar nieuwe bladeren aan de boom groeien, 
komen de eitjes uit. De insecten voeden zich dan met 
sappen uit de bladeren en dit is schadelijk voor de 
boom. 
In de herfst krijgen veel bladeren gele, bruine en rode 
kleuren. Enkele biologen vermoeden dat de bruine en 
rode kleuren de bladeren onaantrekkelijk maken voor 
bladluizen.  
Ze doen een experiment om na te gaan op welke kleuren bladluizen 
vooral afkomen.  
In een kaal veld plaatsen ze een groot aantal glazen schaaltjes op 
paaltjes. De schaaltjes zijn in verschillende kleuren geverfd met geurloze 
verf. In de schaaltjes worden de bladluizen gevangen die erop afvliegen. 
In totaal worden ruim 1000 luizen gevangen.  
Het diagram geeft de resultaten weer.   

1000

800

600

400

200

0

aantal
gevangen
bladluizen

kleur
groen rood geel bruin

 

Naar aanleiding van de resultaten worden twee uitspraken gedaan. Deze 
twee uitspraken staan in een schema op de uitwerkbijlage. 
 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of die een juiste of een 

onjuiste conclusie is uit de resultaten. 
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Hemochromatose 

 
Hemochromatose is een ziekte die tot gevolg heeft dat er te veel 
ijzerzouten uit het voedsel opgenomen worden in het bloed. Het teveel 
aan ijzer komt terecht in organen zoals de alvleesklier, het hart, de lever 
en de schildklier. Deze organen kunnen daardoor beschadigd raken. 
 

1p 16 Twee van de organen die in de informatie hierboven genoemd worden, 
maken deel uit van het verteringsstelsel. 
Welke twee organen zijn dit? 
A alvleesklier en hart 
B alvleesklier en lever 
C alvleesklier en schildklier 
D hart en lever 
E hart en schildklier 
F lever en schildklier 
 

1p 17 Veel patiënten met hemochromatose worden behandeld met aderlatingen. 
Er wordt dan elke week een halve liter bloed uit het lichaam weggenomen. 
Een liter bloed bevat 500 milligram ijzer. 
Lex heeft hemochromatose en wordt in één maand behandeld met vier 
aderlatingen.  
Hoeveel milligram ijzer verliest Lex in deze maand in totaal door de 
behandeling? 
A   250 milligram 
B   500 milligram 
C   750 milligram 
D 1000 milligram 
E 2000 milligram 
 
 

Haaien 

 
Voor de oostkust van de Verenigde Staten komen verschillende soorten 
grote haaien voor, zoals tijgerhaaien. Deze haaien jagen onder andere op 
koeneus-roggen. Koeneus-roggen eten vooral schelpdieren, bijvoorbeeld 
kammossels. 
Uit onderzoek is gebleken dat de populaties van veel grote haaiensoorten 
de laatste veertig jaar zijn afgenomen, sommige populaties zelfs met 
99 procent. Een oorzaak voor de afname is dat mensen op deze dieren 
jagen. Ook sterven veel grote haaien doordat ze verstrikt raken in 
visnetten. 
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1p 18 De organismen die in de tekst genoemd worden, vormen samen een deel 
van een voedselketen. Om deze voedselketen compleet te maken is nog 
andere informatie nodig. 
 Welke informatie ontbreekt om de voedselketen compleet te kunnen 

maken? 
 

1p 19 De afname van het aantal grote haaien heeft tot gevolg gehad dat het 
aantal koeneus-roggen sterk is toegenomen. Ook het aantal schelpdieren 
is hierdoor veranderd.  
 Is het aantal schelpdieren toegenomen of is het afgenomen door de 

groei van de populatie koeneus-roggen? Leg je antwoord uit. 
 
 

Brandwonden 

 
Brandwonden ontstaan bijvoorbeeld door heet water, door vuur of door de 
zon. Ze worden ingedeeld naar de ernst van de verwonding (zie de 
afbeelding).   

 

 
2p 20 Hoe heten de twee lagen van de opperhuid die volgens de afbeelding zijn 

aangetast bij een eerstegraads verbranding? 
 

1p 21 Veel patiënten met ernstige brandwonden voelen geen pijn. 
 Verklaar dit. 
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De eikenprocessierups 

 
De eikenprocessierups is de larve van 
de eikenprocessievlinder. De rupsen 
lopen in lange rijen op de stam van een 
eikenboom op zoek naar 
eikenbladeren.   
Nadat een processierups drie keer is 
verveld, is het lichaam bedekt met 
brandhaartjes. Deze haartjes laten 
makkelijk los en worden door de wind 
verspreid. Ze kunnen bij mensen irritaties en ontstekingen veroorzaken. 
 

1p 22 In de afbeelding hieronder zie je schematisch de levenscyclus van de 
eikenprocessievlinder.   

december

eitje

vlinder

pop
(ontwikkeling van
rups tot vlinder)

november

oktober

september

augustus

juli juni

mei

april

maart

februari

januari

rupsrups

Legenda:
vervelling 

Het bestrijden van eikenprocessierupsen kan het beste plaatsvinden als 
ze nog jong zijn, voordat ze brandharen hebben. 
In welke periode kan de bestrijding van de rupsen dan het beste 
plaatsvinden volgens bovenstaande informatie? 
A tussen half april en half mei 
B tussen half mei en eind juni 
C tussen eind juni en eind augustus 
D tussen eind augustus en half september 
E tussen half september en half april  
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2p 23 Sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van eikenprocessierupsen. Deze 
wespen leggen eitjes in eikenprocessierupsen. De larven van de 
sluipwespen eten van de rupsen totdat de rupsen doodgaan.  
In het schema hieronder staan enkele gebeurtenissen die belangrijk zijn 
voor het leven van de sluipwespen. De gebeurtenissen staan niet in de 
juiste volgorde.   

Een sluipwesplarve verpopt zich.
De eikenprocessierups is dood.

Een sluipwesp legt een eitje in een rups.

Uit de eitjes van de eikenprocessievlinder 
komen rupsen die eikenbladeren eten.

Een eikenprocessievlinder  legt eitjes op
een eikenblad. 

Uit de dode eikenprocessierups komt een 
nieuwe sluipwesp.

In de rups ontwikkelt het eitje van de 
sluipwesp zich tot een larve.

1

2

4

5

6

3

 

 Wat is de volgorde waarin de gebeurtenissen plaatsvinden? Schrijf de 
cijfers in de juiste volgorde op. Begin met het eitjes leggen door de 
eikenprocessievlinder. 
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Hartproblemen 

 
1p 24 Als een kransslagader afgesloten raakt door een stolsel in het bloed, 

sterft een deel van de hartspier af. 
 Wat is de naam van deze hartaandoening? 
 

1p 25 In de afbeelding zie je het hart met enkele bloedvaten.   

 

Welke letter geeft een kransslagader aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 26 Hartfalen is een aandoening waarbij de hartspier niet genoeg kracht heeft 
om goed te kunnen werken. 
 Leg uit wat het gevolg van hartfalen is voor de bloedsomloop. 
 

1p 27 Hartfalen wordt behandeld met medicijnen. De hoeveelheid medicijnen 
hangt af van de bloeddruk van de patiënt. Om voortdurend de bloeddruk 
te meten kan een apparaatje aangebracht worden in het bloedvat dat 
bloed vanuit het hart naar de longen vervoert. 
Hoe heet het bloedvat dat bloed vanuit het hart naar de longen vervoert? 
En behoort dit bloedvat tot de kleine of tot de grote bloedsomloop? 
A Dit bloedvat heet longader en behoort tot de grote bloedsomloop. 
B Dit bloedvat heet longader en behoort tot de kleine bloedsomloop. 
C Dit bloedvat heet longslagader en behoort tot de grote bloedsomloop. 
D Dit bloedvat heet longslagader en behoort tot de kleine bloedsomloop. 
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Oeverkruid 

 
Oeverkruid is een vrij zeldzaam plantje dat onder andere in de duinen 
voorkomt. Het groeit langs de rand van waterplassen en tot twee meter 
diep in het water. De lange, smalle bladeren staan in dichte rozetten. Aan 
planten boven water ontwikkelen zich in de bloeitijd meestal mannelijke 
bloemen en vrouwelijke bloemen.   

 

 
1p 28 In de afbeelding is een vruchtje van de plant te zien. 

Enkele delen van de bloemen zijn met letters aangegeven. 
Welke letter geeft het deel aan waaruit een vruchtje groeit? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 29 Oeverkruid plant zich voort door uitlopers en door zaden. 
Op de uitwerkbijlage staan deze manieren van voortplanting in een 
schema. 
 Geef bij elk van deze manieren van voortplanting met een kruisje aan 

of die geslachtelijk of ongeslachtelijk is. 
 
 

Pagina: 378Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-14-2-o 14 / 18 lees verder ►►►

Tetanus 

 
Tetanus is een ziekte die wordt veroorzaakt door bacteriën. Ze 
produceren een giftige stof die pijnlijke spierkrampen veroorzaakt. De 
bacteriën komen vooral voor in aarde en straatvuil. 
 

1p 30 De spierkrampen die het tetanusgif veroorzaakt, bemoeilijken de 
ademhaling. 
Bij de ademhaling spelen buikspieren, middenrifspieren en 
tussenribspieren een rol. 
Door het samentrekken van welke van deze spieren adem je in? 
A door het samentrekken van buikspieren en middenrifspieren 
B door het samentrekken van buikspieren en tussenribspieren 
C door het samentrekken van middenrifspieren en tussenribspieren 
 

1p 31 Het tetanusgif kan vanuit het bloed in uitlopers van zenuwcellen 
terechtkomen en via het zenuwstelsel verspreid worden.  
Roberto wordt door een hond in zijn arm gebeten en raakt besmet met 
tetanusbacteriën. Het tetanusgif komt in zijn centraal zenuwstelsel terecht 
via uitlopers in een armzenuw. 
Welk deel van zijn centraal zenuwstelsel wordt dan als eerste bereikt? 
A de grote hersenen 
B de kleine hersenen 
C de hersenstam  
D het ruggenmerg 
 
 

Hartslag 

 
Faiz en Jill maken een werkstuk over de werking van het hart. Ze doen 
een onderzoek naar de invloed van inspanning op het aantal hartslagen 
per minuut. Aan het onderzoek doen 48 leerlingen mee. Eerst tellen ze 
van elke leerling het aantal hartslagen per minuut in rust. Vervolgens 
spant elke leerling zich tien minuten flink in op dezelfde manier. Daarna 
meten ze weer de hartslag op verschillende momenten. 
De resultaten van hun onderzoek staan in de tabel. 
 

tijd 
(minuten) 

meetmoment 
gemiddeld aantal hartslagen 

per minuut 
- rust   72 
0 meteen na inspanning 119 
1 1 minuut na inspanning   85 
2 2 minuten na inspanning   76 
4 4 minuten na inspanning   72 
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1p 32 Faiz en Jill schrijven in hun verslag dat het hart sneller gaat kloppen bij 
inspanning. Het bloed stroomt daardoor sneller dan in rust. 
 Leg uit waarvoor het nodig is dat het bloed sneller stroomt bij 

inspanning. 
 

2p 33 Faiz en Jill maken een lijndiagram van de resultaten van de tellingen ná 
de inspanning.  
Op de uitwerkbijlage staat een stuk grafiekpapier. 
 Maak op dit grafiekpapier een lijndiagram van de resultaten van het 

onderzoek. Begin bij 0 minuten.  
 

1p 34 In het werkstuk van Faiz en Jill staat 
een tekening van het hart (zie de 
afbeelding).   
Ze schrijven dat bij het kloppen van 
het hart de linkerkamer meer kracht 
uitoefent op het bloed dan de 
rechterkamer. 
 Leg uit waarvoor de linkerkamer 

van het hart de meeste kracht 
moet uitoefenen op het bloed.  

 
 

Alpenmarmotten 

 
Alpenmarmotten zijn knaagdieren die in groepen in de bergen leven. Ze 
zijn maar een half jaar actief. In die periode eten ze veel plantaardig 
voedsel en graven ze enorme holen. Tegen de winter trekken ze zich 
terug in hun holen om in winterslaap te gaan. 
Tijdens de winterslaap is de lichaamstemperatuur veel lager dan in de 
actieve periode. Er wordt dan minder zuurstof verbruikt, zodat de 
ademhaling veel langzamer gaat. Ook het aantal hartslagen per minuut is 
sterk gedaald (zie de tabel). 

 actieve periode winterslaap 
aantal ademhalingen per minuut   88   2 
aantal hartslagen per minuut 200 20 
lichaamstemperatuur (ºC)   37   5 

 
1p 35 Leg uit dat er minder zuurstof wordt verbruikt in het lichaam als de 

lichaamstemperatuur sterk is gedaald. 
 

2p 36 Alpenmarmotten hebben aan het begin van de winterslaap een dikke 
onderhuidse vetlaag. 
 Geef twee functies van die dikke vetlaag. 
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Verstopte zaadleiders 

 
1p 37 Als bij een man de zaadleiders verstopt zijn, is hij onvruchtbaar.  

Door een nieuwe techniek kan een man met verstopte zaadleiders toch 
een kind krijgen. Er worden dan met een dunne naald zaadcellen 
opgezogen uit een bijbal.   

 

Welke letter in de afbeelding geeft het orgaan aan waaruit de zaadcellen 
dan worden opgezogen? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

2p 38 De opgezogen zaadcellen worden in een laboratorium gebruikt voor de 
bevruchting van eicellen. Dit wordt reageerbuisbevruchting of IVF 
genoemd.  
Uit bevruchte eicellen ontstaan embryo’s waarvan er één of twee in het 
voortplantingsstelsel van de vrouw gebracht worden. 
 Hoe heet het deel van het voortplantingsstelsel waar embryo’s dan 

ingebracht worden? Leg je antwoord uit. 
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Katten 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 39 tot en 
met 49. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie 
gebruiken. 
 

2p 39 In de afbeelding van informatie 1 zie je organen in het lichaam van een 
kat. 
Op de uitwerkbijlage staat een schema. 
 Schrijf in dit schema de namen van de orgaanstelsels waarbij de 

organen horen die zijn aangegeven met de cijfers 1 en 2. 
 

1p 40 In de afbeelding zie je drie typen kiezen.   

 

Welke letter geeft het type kies aan dat een kat heeft? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

2p 41 In informatie 2 staat een etiket van een doos met kattenbrokjes. 
Hanneke heeft een dikke kat van 6 kilogram die ze brokjes uit de doos 
voert. 
 Hoeveel gram eiwit krijgt de kat van Hanneke per dag binnen met de 

geadviseerde hoeveelheid brokjes? Leg je antwoord uit met een 
berekening. 

 
1p 42 Bij poezen vindt pas na paring ovulatie plaats. 

Welke letter in de tweede afbeelding van informatie 3 geeft een orgaan 
aan waarin eicellen na ovulatie als eerste terechtkomen? 
A letter W 
B letter X 
C letter Y 
D letter Z 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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1p 43 Welke zintuigcellen bevinden zich in een kattenoog volgens de 
informatie? 
A alleen kegeltjes 
B alleen staafjes 
C kegeltjes en staafjes 
 

1p 44 In informatie 4 geeft de letter P een laag in een kattenoog aan. 
Hoe heet deze laag? 
A harde oogvlies 
B hoornvlies 
C netvlies 
D vaatvlies 
 

1p 45 In de darmen van katten kunnen parasieten leven (zie informatie 5). 
Welke letter in de afbeelding van informatie 1 geeft het orgaan aan waarin 
een lintworm kan voorkomen? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 46 Een dierenarts bekijkt een microscopisch preparaat om de oorzaak van 
een darmziekte bij een kat te onderzoeken. In het preparaat ziet hij een 
cel die wel een celwand heeft, maar geen celkern. 
Van welk organisme kan dit een cel zijn? 
A van een bacterie 
B van een schimmel 
C van een spoelworm 
 

1p 47 Het virus dat kattenziekte veroorzaakt, breekt bepaalde bloeddeeltjes af. 
 Hoe heten deze bloeddeeltjes? 
 

1p 48 Noem een abiotische factor die verspreiding van het kattenziektevirus 
tegengaat. Gebruik informatie 5. 
 

1p 49 Welke letter in de tweede afbeelding van informatie 3 geeft een orgaan 
aan dat door blaasgruis verstopt kan raken volgens informatie 5.3? 
A letter W 
B letter X 
C letter Y 
D letter Z 
 
 

einde  
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erratumblad herziene versie 2014-2 
 

biologie CSE KB 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1  Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen biologie KB vmbo op dinsdag 17 juni, aanvang 13.30 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 7, moet vraag 15 worden overgeslagen. 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Bijlage VMBO-KB 

2014 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze bijlage bevat informatie. 

 

tijdvak 2
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Katten 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 39 tot en 
met 49. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie 
gebruiken. 
 
 

Informatie 1: Organen 
 
In de afbeelding zie je organen in het lichaam van een kat. De letters Q, 
R, S en T geven enkele organen van het verteringsstelsel aan. Je ziet ook 
organen van andere orgaanstelsels, zoals een nier die tot het 
uitscheidingsstelsel behoort. 
  

1 Q 2 R 3 S T Legenda:
1 = hersenen
2 = long
3 = nier
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Informatie 2: Voeding 
 
Een kat is een vleeseter. Een kat in het wild jaagt op kleine prooien zoals 
muizen en vogels. Katten die als huisdier gehouden worden, krijgen 
meestal speciaal kattenvoer. 
In de afbeelding zie je een etiket van een doos met kattenbrokjes. Op het 
etiket staat informatie over de samenstelling van de brokjes. Ook wordt er 
advies gegeven over de hoeveelheid brokjes die je per dag aan je kat 
moet geven.   
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Informatie 3: Voortplanting 
 
In de afbeelding hieronder zie je twee parende katten.   

 

Een geslachtsrijpe poes is een aantal keren per jaar krols. In haar urine 
zitten dan hormonen waaraan katers ruiken dat ze bereid is om te paren. 
Negen weken na bevruchting van de eicellen worden de jonge katjes 
geboren. 
 
In de afbeelding hieronder zie je enkele organen in de buikholte van een 
poes. De organen hebben dezelfde namen en functies als bij een mens.   
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Informatie 4: Kattenogen 
 

 

In de afbeelding zie je schematisch de bouw van een kattenoog. In de 
laag die aangegeven wordt met de letter P bevinden zich veel 
zintuigcellen die erg gevoelig zijn en vooral gebruikt worden om te zien bij 
weinig licht. Er liggen ook minder gevoelige zintuigcellen, die gebruikt 
worden voor het zien van kleuren.  
Direct achter de laag met zintuigcellen ligt een laag die het licht 
terugkaatst, het tapetum lucidum. Hierdoor kan een kat goed zien als er 
weinig licht is. Doordat het tapetum lucidum het licht terugkaatst, lijken 
kattenogen dan licht te geven. 
De overige delen van een kattenoog hebben dezelfde namen en functies 
als die van een mensenoog. 
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Informatie 5: Gezondheid 
 
5.1 Darmziektes 
In de darmen van katten kunnen parasieten leven die de kat ziek maken. 
Voorbeelden daarvan zijn dieren zoals spoelwormen in de dikke darm en 
een lintworm in de dunne darm. 
Er zijn ook verschillende bacteriën en schimmels die darminfecties bij 
katten kunnen veroorzaken. 
 
5.2 Niesziekte en kattenziekte 
Niesziekte wordt veroorzaakt door een virus. Katten die hiermee besmet 
zijn, gaan niezen en snotteren. Ook raken de ogen ontstoken. Katten 
kunnen tegen deze ziekte worden ingeënt. 
Ook kattenziekte wordt veroorzaakt door een virus. Deze ziekte is erg 
besmettelijk. Vooral bij regenachtig en koud weer kan het virus zich snel 
verspreiden. Zonlicht doodt het virus. Als het virus zich in de omgeving 
van een kat bevindt, raakt het dier bijvoorbeeld besmet door het drinken 
van water uit die omgeving, of door de vacht met de tong te wassen. 
Het virus breekt de bloeddeeltjes af die ziekteverwekkers bestrijden. 
 
5.3 Blaasgruis 
Zoutkristallen in de urine van een kat kunnen in de urineblaas 
samenklonteren tot steentjes zo groot als zandkorrels. Dit wordt 
blaasgruis genoemd. Als zulke steentjes terechtkomen in de urinebuis, 
kan die verstopt raken. Zo’n verstopping kan dodelijk zijn. 
 
 

einde  
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uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 15  

uitspraken 
juiste 

conclusie 
onjuiste 

conclusie
Bladluizen komen vooral op gele en groene 
kleuren af en minder op bruine en rode.   

Bomen maken in de herfst rode en bruine 
kleurstoffen in de bladeren om ze onaantrekkelijk 
te maken voor bladluizen. 

  

 
 

 29  
voortplanting door geslachtelijk ongeslachtelijk 
uitlopers   
zaden   
 
 

 33  

 

70

0
10 2 3 4 5 6

tijd (minuten)     
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 39  
cijfer naam van het orgaanstelsel waarbij het orgaan hoort 

1 
 
 ......................................................................................................
 

2 
 
 ......................................................................................................
 

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1  Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen biologie KB vmbo op dinsdag 17 juni, aanvang 13.30 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 7, moet vraag 15 worden overgeslagen. 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 scorepunten 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. 

 
NB1 Het College voor 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. 

 
NB3 Als het College voor 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. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 57 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Een spiraaltje 
 

 1 maximumscore 1 
baarmoeder/uterus 
 

 2 maximumscore 1 
schede/vagina 
 

 3 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de zaadcellen de eicel dan minder makkelijk 
kunnen bereiken / dat minder zaadcellen de eicel kunnen bereiken. 
 
 

Water in het lichaam 
 

 4 maximumscore 1 
(bloed)plasma/bloedvloeistof 
 

 5 A 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Boskikkers 
 

 6 maximumscore 1 
een juist levenskenmerk: 
− groei/ontwikkeling 
− stofwisseling/voeding 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist voordeel: 
− Er zijn geen roofvijanden zoals bijvoorbeeld vissen in dit water. 
− De temperatuur van het water in een klein plasje loopt snel op. 
− Er is minder concurrentie van andere dieren. 
 
voorbeelden van een juist nadeel: 
− Er is onderlinge concurrentie om voedsel. 
− Er is onderlinge concurrentie om ruimte. 
− Zo’n plasje kan opdrogen. 
 
• een juist voordeel 1 
• een juist nadeel 1 
 
 

Een wandelende nier 
 

 8 B 
 
 

Melk 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 1 
het doden van ziekteverwekkers / het zuur maken van de voedselmassa 
 

 11 B 
 
 

Bomen en bladeren 
 

 12 A 
 

 13 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het beschermt tegen vochtverlies / tegen 
infectie. 
 

 15 Deze vraag is vervallen. Bij deze vraag moet altijd 1 scorepunt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht 
het gegeven antwoord. 
 
 

Hemochromatose 
 

 16 B 
 

 17 D 
 
 

Haaien 
 

 18 maximumscore 1 
informatie over producenten / over het voedsel van 
kammossels/schelpdieren 
 

 19 maximumscore 1 
(Het aantal schelpdieren is) afgenomen, met een uitleg waaruit blijkt dat er 
meer schelpdieren worden gegeten (door meer koeneus-roggen). 
 
 

Brandwonden 
 

 20 maximumscore 2 
• hoornlaag 1 
• kiemlaag 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de zenuwen/huidzintuigen dan 
beschadigd/verdwenen zijn. 
 
 

De eikenprocessierups 
 

 22 A 
 

 23 maximumscore 2 
de juiste volgorde: 
5 – 4 – 2 – 3 – 1 – 6 
 
indien zes cijfers in de juiste volgorde, te beginnen met 5 2 
indien drie, vier of vijf opeenvolgende cijfers in de juiste volgorde 1 
indien minder dan drie opeenvolgende cijfers in de juiste volgorde 0 
 
 

Hartproblemen 
 

 24 maximumscore 1 
hartinfarct/hartaanval            
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het bloed niet meer goed de bloedvaten 
wordt ingepompt / dat de bloeddruk lager is. 
 

 27 D 
 
 

Oeverkruid 
 

 28 C 
 

 29 maximumscore 1 
een juist ingevuld schema: 

voortplanting door geslachtelijk ongeslachtelijk 
uitlopers  X 
zaden X  
 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen als het schema volledig juist is ingevuld.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tetanus 
 

 30 C 
 

 31 D 
 
 

Hartslag 
 

 32 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat bij inspanning meer brandstof/zuurstof (naar 
de spieren) aangevoerd moet worden / meer afvalstoffen afgevoerd 
moeten worden (uit de spieren). 
 

 33 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist diagram:   

 
• de verticale as is juist ingedeeld en juist benoemd 1 
• de gegevens uit de tabel zijn juist uitgezet als punten en de punten zijn 

verbonden met een juiste lijn 1 
 

 34 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de linkerkamer het bloed verder weg 
pompt / de grote bloedsomloop inpompt. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Alpenmarmotten 
 

 35 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er dan minder verbranding is. 
 

 36 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de vetlaag dient als: 
• reserve(stof) / brandstof 1 
• bescherming tegen afkoeling 1 
 
 

Verstopte zaadleiders 
 

 37 C 
 

 38 maximumscore 2 
• baarmoeder/uterus 1 
• uit de uitleg moet blijken dat daar innesteling plaatsvindt / dat het 

embryo zich daar verder ontwikkelt 1 
 
Opmerkingen 
− Voor het noemen van een eileider met een uitleg waaruit blijkt dat een 

embryo vanuit de eileider naar de baarmoeder wordt vervoerd voor 
innesteling / verdere ontwikkeling mag ook het maximale aantal 
scorepunten worden toegekend. 

− Voor het noemen van een eileider zonder verdere uitleg mag geen 
scorepunt worden toegekend. 

 
Katten 

 
 39 maximumscore 2 

een juist ingevuld schema: 

cijfer naam van het orgaanstelsel waarbij het orgaan hoort 
1 zenuwstelsel 
2 ademhalingsstelsel / uitscheidingsstelsel 

 
per juist ingevuld orgaanstelsel 1 
 

 40 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 41 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(65 : 100) x 33  = 21 / 21,5  / 21,45 (gram) 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 

 42 A 
 

 43 C 
 

 44 C 
 

 45 D 
 

 46 A 
 

 47 maximumscore 1 
witte bloedcellen 
 

 48 maximumscore 1 
zon(licht)/warmte/droogte 
 

 49 D 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 

einde  
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KB-0191-a-13-1-o 

Examen VMBO-KB 

2013 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 51 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 21 mei

13.30 - 15.30 uur
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verstandskies 

grote kiezen 

kleine kiezen 

snijtand 
hoektand 

huig 

Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

De mondholte 

 

     
 

1p 1 In de afbeelding zie je achterin de mondholte de huig. 
De huig heeft een functie bij het slikken. 
Wat is de functie van de huig bij het slikken? 
A De huig sluit bij het slikken de luchtpijp af. 
B De huig sluit bij het slikken de neusholte af. 
C De huig sluit bij het slikken de slokdarm af. 
 

1p 2 Bij het kauwen spelen vooral de kiezen een belangrijke rol. 
In de afbeelding zie je ook snijtanden. 
 Wat is de functie van snijtanden? 
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1p 3 Als je je tanden niet goed poetst, kunnen er gaatjes 
ontstaan. Een gaatje begint met de aantasting van de 
buitenste laag van een tand (zie de afbeelding).  
Hoe heet die buitenste laag?  
A cement 
B glazuur 
C tandbeen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gordeldieren 

 
1p 4 Gordeldieren zijn zoogdieren die in Amerika leven.  

Het lichaam van gordeldieren is aan de bovenkant bedekt met harde 
schilden. De onderkant is zacht. Als gordeldieren bedreigd worden, rollen 
ze zich als een bal op met de harde schilden als bescherming.  
Hun voedsel bestaat vooral uit insecten.  
Ze leven meestal alleen, behalve in de voortplantingstijd. 
Negenbandige gordeldieren in Noord-Amerika paren in de zomer. De 
innesteling van de embryo’s gebeurt pas in november. De jongen worden 
in het voorjaar geboren.  

     

In de informatie hierboven wordt over enkele levenskenmerken 
geschreven, waaronder voortplanting. 
Gaat de informatie ook over reageren op prikkels? En gaat de informatie 
over uitscheiding? 
A over geen van beide levenskenmerken 
B alleen over reageren op prikkels 
C alleen over uitscheiding 
D zowel over reageren op prikkels als over uitscheiding 
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Brandend maagzuur 

 
Soms, bijvoorbeeld na een zware maaltijd, komt een deel van de zure 
maaginhoud in de slokdarm terecht. Dit wordt brandend maagzuur 
genoemd. Als het regelmatig gebeurt, kan dit een ontsteking in de 
slokdarm veroorzaken. 
 
 

1p 5 Bij het omhoogkomen van de voedselmassa uit de maag spelen 
peristaltische bewegingen een rol. 
In de afbeelding worden enkele organen met een letter aangegeven.  

  

Welke letters geven organen aan die peristaltische bewegingen maken? 
A alleen de letters Q en R 
B alleen de letters Q en S 
C alleen de letters R en S 
D de letters Q, R en S 
 

1p 6 Medicijnen tegen brandend maagzuur maken de maaginhoud minder 
zuur. Door gebruik van deze medicijnen neemt de kans op een 
darminfectie door bacteriën toe. 
 Leg uit waardoor de kans op zo’n infectie toeneemt als de maaginhoud 

minder zuur wordt. 
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2p 7 In maagsap bevinden zich naast maagzuur ook enzymen voor de 
vertering van voedingsstoffen. 
 Noem nog twee andere verteringssappen met enzymen. 
 
 

De anticonceptiering 

 
De anticonceptiering is een voorbehoedmiddel. 
Een vrouw brengt de ring zelf aan in haar vagina, zo dicht mogelijk tegen 
de baarmoeder aan. De ring geeft voortdurend kleine hoeveelheden 
hormonen af die via het slijmvlies van de vagina in het bloed 
terechtkomen. De hormonen verhinderen het rijpen van eicellen, zodat er 
geen ovulatie optreedt.  
Na drie weken verwijdert de vrouw de ring en volgt er een stopweek 
waarin ze ongesteld wordt. Na deze stopweek plaatst ze weer een nieuwe 
ring. 
 
 

1p 8 In de afbeelding zie je het voortplantingsstelsel van een vrouw. 

   

Welke letter in de afbeelding geeft de plaats aan waar de 
anticonceptiering zich bevindt als die op de juiste manier is ingebracht?  
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 9 Bij het gebruik van de anticonceptiering wordt zwangerschap op dezelfde 
manier tegengegaan als bij het gebruik van een ander voorbehoedmiddel. 
 Hoe heet dit andere voorbehoedmiddel? 
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De lever 

 
In de afbeelding zie je onder andere de lever en enkele bloedvaten.  
Pijlen geven de stroomrichting van het bloed aan. 

     

 
 

1p 10 Van welke orgaanstelsels maakt de lever deel uit? 
A van het hormoonstelsel en het uitscheidingsstelsel 
B van het hormoonstelsel en het verteringsstelsel 
C van het uitscheidingsstelsel en het verteringsstelsel 
 

1p 11 Welke letter in de afbeelding geeft de leverslagader aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 12 Enkele taken van organen in het lichaam zijn: 
1 het maken van urine 
2 het opslaan van glycogeen 
3 het afbreken van alcohol 
4 het produceren van gal. 
Welke cijfers geven een taak van de lever aan? 
A de cijfers 1, 2 en 3 
B de cijfers 1, 2 en 4 
C de cijfers 1, 3 en 4 
D de cijfers 2, 3 en 4 
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Tulpen 

 
2p 13 Nederland staat bekend om de bollenvelden met tulpen. 

In de afbeelding zie je een tulp.   

 

De letters Q en R geven voortplantingsorganen van de tulp aan. 
 Geef de namen van Q en van R. 
Schrijf je antwoord zó op: 
Q =  ...............................  
R =  ...............................  
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Een tropische ziekte 

 
In tropische gebieden komt een ziekte voor die wordt veroorzaakt door 
wormen. De wormen, die vooral in stilstaand water voorkomen, boren zich 
in de huid van een mens en komen daar in het bloed terecht. 
 
 

1p 14 In de afbeelding zie je een doorsnede van een stukje huid. 

     

Hoe heet de huidlaag waarin zich bloedvaatjes bevinden? 
A hoornlaag 
B kiemlaag 
C lederhuid 
 

Pagina: 411Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-13-1-o 9 / 28 lees verder ►►►

1p 15 Eén van de eerste verschijnselen van de ziekte is diarree. De ontlasting is 
dan dun en waterig omdat een deel van het darmkanaal door de ziekte 
niet meer goed werkt. Er wordt dan niet voldoende water uit de voedselbrij 
opgenomen. Het deel van het darmkanaal dat niet goed werkt, is in de 
afbeelding aangegeven met de letter P. 

     

 Hoe heet dit deel van het darmkanaal? 
 

1p 16 Eitjes van de wormen kunnen in de urine terechtkomen. Ze worden met 
de urine uit het lichaam afgevoerd via het deel dat in onderstaande 
afbeelding wordt aangegeven met de letter Q.   

 

 Hoe heet Q? 
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druipzakpijp kleine heremietkreeft 

De druipzakpijp en de kleine heremietkreeft 

 
In Nederland komen planten en dieren voor die er vroeger niet waren. 
Twee van zulke soorten zijn de druipzakpijp en de kleine heremietkreeft. 
Beide diersoorten leven op de zeebodem. De druipzakpijp is een 
sponzensoort die geelwitte kolonies vormt. De kleine heremietkreeft kruipt 
meestal in een lege schelp (zie de afbeeldingen).   

 

In het diagram zie je hoe de populaties van beide soorten in grootte 
veranderen door de jaren heen.   

1990

Legenda:
kleine heremietkreeft

populatiegrootte
(% van het aantal

in 2000)

0

200

400

600

800

1995 2000 2005 2010
jaar

druipzakpijp  
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1p 17 Vergelijk de grootte van de populaties van beide diersoorten in het jaar 
2000 met de grootte in 1995. 
Waren de populaties in 2000 groter of kleiner in vergelijking met 1995? 
A Beide populaties waren in 2000 groter. 
B De populatie van de druipzakpijp was in 2000 groter, die van de 

heremietkreeft kleiner. 
C De populatie van de druipzakpijp was in 2000 kleiner, die van de 

heremietkreeft groter. 
D Beide populaties waren in 2000 kleiner. 
 

1p 18 In het diagram is te zien dat de populatiegrootte van de kleine 
heremietkreeft soms sterk afneemt. Als oorzaak hiervoor noemen 
sommige biologen de lage temperatuur in de winter. 
 Noem een andere mogelijke oorzaak voor afname van de 

populatiegrootte. 
 
 

BMI 

 
2p 19 De Body Mass Index (BMI) is een maat om het lichaamsgewicht te 

beoordelen. 
De BMI kun je als volgt uitrekenen:     
 

BMI = 
gewicht in kg
(lengte in m)2  

 
In onderstaande tabel kun je met de BMI bepalen tot welke 
gewichtsklasse iemand behoort. 
 
BMI-klasse gewichtsklasse 
20 – 25 normaal gewicht 
25 – 30 overgewicht 
  > 30 vetzucht 
 
Jolette is 1,68 meter lang en weegt 65 kilogram. 
 Tot welke gewichtsklasse behoort Jolette op grond van haar BMI? Leg 

je antwoord uit met een berekening. 
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zwarte, ondoorzichtige zak

vochtig filtreerpapier 

pot 

kiemende boon 

zwarte, ondoorzichtige zak

vochtig filtreerpapier 

pot 

kiemende boon 

Een proef 

 
Bas onderzoekt de invloed van licht op de groei van kiemplantjes. 
Hij stopt een aantal gekiemde bruine bonen in een pot met vochtig 
filtreerpapier.  
De pot zet hij in een zwarte, ondoorzichtige zak (zie de afbeelding).  
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zwarte, ondoorzichtige zak 

vochtig filtreerpapier 

pot 

zwarte, ondoorzichtige zak 

droog filtreerpapier 

pot 

kiemende boon 

doorzichtige zak 

vochtig filtreerpapier 

pot 

kiemende boon 

1p 20 Bij de bespreking zegt zijn docent dat hij de controleproef mist.  
Hieronder zie je drie mogelijkheden voor een controleproef. 

 

 

 

Welke letter geeft de juiste controleproef aan voor het onderzoek van 
Bas?   
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
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2p 21 Bas schrijft in zijn onderzoeksverslag dat licht nodig is voor fotosynthese. 
Het schema hieronder geeft de fotosynthese weer. 
 

water   +   .......1....... glucose   +   .......2.......
zonlicht

     
 
 
 Wat moet op plaats 1 en op plaats 2 ingevuld worden om het schema 

compleet te maken? 
Schrijf je antwoord zó op: 
1 =  ................................  
2 =  ................................  
 

1p 22 In het verslag van Bas staat een tekening van een plantencel (zie de 
afbeelding).   

 

De letter P geeft een deel van de cel aan waarin glucose gemaakt wordt 
door fotosynthese. 
 Hoe heet P? 
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1p 23 In het verslag staat ook een tekening van een kiemplantje (zie de 
afbeelding). 
Bas schrijft erbij dat de energie die de plantjes nodig hebben om te 
groeien, vrijkomt bij de verbranding in de cellen.   

 

Twee delen van het kiemplantje zijn met een letter aangegeven. 
Vindt er verbranding plaats in deze delen? 
A alleen in deel X 
B alleen in deel Y 
C zowel in deel X als in deel Y 
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IJzer 

 
Door de hoofdpersoon in een tekenfilm veel spinazie te laten eten 
probeerde men vroeger deze groente populair te maken. Het mineraal 
ijzer in de spinazie maakte de man in deze film buitengewoon sterk.  
In spinazie zit inderdaad ijzer (zie de tabel), maar dat je er zo sterk van 
zou kunnen worden, is verzonnen. 
 
voedingswaarde van gekookte 
spinazie 
(analyse per 100 gram) 

 

energie  70 kJ
water  90 g
eiwitten    4 g
koolhydraten    1 g
vetten    0 g
vezels    3 g
ijzer    1,3 mg
 
 

2p 24 IJzer is een mineraal dat als bouwstof gebruikt wordt in het lichaam. 
 Schrijf twee andere bouwstoffen op die spinazie volgens de gegevens 

in de tabel levert. 
 

1p 25 IJzer is een bouwstof voor hemoglobine. Hemoglobine bevindt zich in de 
bloeddeeltjes die zuurstof vervoeren. 
 Hoe heten deze bloeddeeltjes? 
 

1p 26 In de tabel hieronder staan voor mannen en vrouwen de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheden ijzer.  
 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ijzer (mg) 

 
Uit de tabel blijkt dat de aanbevolen hoeveelheid voor vrouwen in de 
leeftijd van 19 tot 50 jaar groter is dan voor mannen. Dit heeft onder 
andere te maken met het feit dat vrouwen menstrueren en mannen niet. 
Daarom moeten vrouwen meer ijzer met hun voedsel binnenkrijgen dan 
mannen. 
 Verklaar dat vrouwen door de menstruatie een grotere kans op een 

ijzertekort hebben dan mannen. 
 

 1-4 
jaar 

4-7 
jaar 

7-10 
jaar 

10-13 
jaar 

13-16 
jaar 

16-19 
jaar 

19-22 
jaar 

22-50 
jaar 

50-65 
jaar 

65+ 

man 7 7 8 10 15 15 11   9 9 9 
vrouw 7 7 8 11 12 14 16 15 8 8 
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2p 27 Vitamine C bevordert de opname van ijzer uit voeding, terwijl calcium juist 
de opname remt. 
Als iemand te weinig ijzer opneemt uit de voeding, kan bloedarmoede het 
gevolg zijn.  
In de tabel hieronder staan de hoeveelheden van enkele voedingsstoffen 
in verschillende dranken. 
 
analyse per 100 gram 

 
Amal heeft bloedarmoede die wordt veroorzaakt door ijzergebrek. Ze wil 
bij een warme maaltijd iets drinken. Ze kan kiezen tussen halfvolle melk 
en sinaasappelsap. Ze kiest een glas sinaasappelsap. 
 Geef twee redenen waarom dit de beste keus is om de opname van 

ijzer uit de maaltijd te bevorderen. Gebruik daarbij gegevens uit de 
tabel. 

 
 

drank voedingsstoffen 
eiwitten 

(g) 
koolhydraten

(g) 
vetten

(g) 
calcium 

(mg) 
vitamine C 

(mg) 
bronwater 0   0 0    9   0 
druivensap 0 15 0   14   3 
melk (halfvol) 4   5   1,6 123   2 
sinaasappelsap 0   9 0   13 29 
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zaad (5x) 

De watergentiaan 

 

   

De watergentiaan is een overblijvende waterplant die ’s zomers bloeit. 
Vlak boven en onder de bodem groeit een lange wortelstok waaruit steeds 
nieuwe planten groeien. De bladeren drijven op het water en worden 
meestal niet groter dan tien centimeter. De gele bloemen steken boven 
water uit en produceren nectar. De zaden worden verspreid door 
watervogels. 
 
 

1p 28 De watergentiaan heeft bladeren die op het water drijven. 
Waar zitten de huidmondjes bij zulke bladeren? 
A alleen aan de bovenzijde van het blad 
B alleen aan de onderzijde van het blad 
C aan beide zijden van het blad 
 

1p 29 In de afbeelding kun je zien dat op de buitenkant van een zaadje 
stekeltjes zitten. 
 Leg uit hoe deze stekeltjes helpen bij het verspreiden van de zaden. 
 

1p 30 De watergentiaan plant zich voort door wortelstokken en door zaden. 
Op de uitwerkbijlage staan deze manieren van voortplanting in een 
schema. 
 Geef bij elke manier met een kruisje aan of het geslachtelijke of 

ongeslachtelijke voortplanting is. 
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De bloedsomloop voor de geboorte 

 
In de afbeelding zie je een deel van de bloedsomloop van een ongeboren 
baby. 
Pijlen geven de stroomrichting van het bloed aan.   

 

In het hart van een ongeboren baby zit een opening tussen de twee 
harthelften. Door deze extra opening stroomt een deel van het bloed 
vanuit de rechterhelft van het hart rechtstreeks de linkerhelft in (zie de 
afbeelding). 
Een ongeboren baby heeft ook nog een verbinding tussen de 
longslagader en de aorta. Een deel van het bloed uit de longslagader 
stroomt daardoor de aorta in. Dit heeft tot gevolg dat er maar weinig bloed 
door de kleine bloedsomloop stroomt. 
 
 

1p 31 Welke letter in de afbeelding geeft de verbinding tussen de longslagader 
en de aorta aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 32 Waar zit de extra opening in het hart van een ongeboren baby? 
A tussen de boezems 
B tussen de kamers 
C tussen een boezem en een kamer 
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Wortelknolletjes 

 
1p 33 Aan wortels van klaverplanten zitten kleine knolletjes. In zulke knolletjes 

leven bacteriën die zich voeden met glucose uit de wortelcellen.   

 

Hannah bekijkt een stukje van een wortelknolletje van een klaverplant met 
een microscoop. Ze ziet cellen met een kern. 
Kunnen dit bacteriën zijn? En kunnen dit wortelcellen zijn? 
A geen van beide  
B alleen bacteriën  
C alleen wortelcellen  
D zowel bacteriën als wortelcellen 
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Stress 

 
 
 
 
Grote spanning, stress, heeft een 
aantal veranderingen in het lichaam 
tot gevolg. In een experiment 
worden deze veranderingen 
onderzocht. 
Twintig vrijwilligers maken een 
‘bungeejump’ vanaf een 70 meter 
hoge kraan (zie de afbeelding). 
Van elke vrijwilliger wordt op drie 
tijdstippen bloed afgenomen: vlak 
vóór de sprong, vlak erna en twee 
uur later.  
 
 
 
 
 

1p 34 Vlak vóór de sprong blijkt het adrenalinegehalte van het bloed bij alle 
deelnemers sterk verhoogd. 
Op de uitwerkbijlage staat een schema. 
 Geef met twee kruisjes in dit schema aan wat de invloed is van een 

toename van het gehalte aan adrenaline in het bloed.  
 

1p 35 In de afbeelding hiernaast zie je enkele 
hormoonklieren in het lichaam.   
Welke letter geeft een orgaan aan dat 
adrenaline maakt? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
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Intuberen 

 
 
 
 
Een patiënt kan tijdens sommige 
operaties onder narcose niet zelf 
ademen. Dit wordt dan overgenomen 
door een beademingsapparaat. Via een 
buis gaat er dan lucht de longen in en uit. 
Vlak voor de operatie wordt de buis via 
de mond bij de patiënt naar binnen 
geschoven. Dit wordt intuberen genoemd 
(zie de afbeelding).   
 
 
 
 

1p 36 Welke letter, P of Q, geeft het orgaan aan waar de buis voor de operatie 
naar binnen geschoven moet worden? En hoe heet dit orgaan? 
Schrijf je antwoord zó op: 
letter:  ............................  
naam:  ...........................  
 

1p 37 De lucht die door de buis de longen uitgaat, bevat minder zuurstof dan de 
lucht die door de buis het lichaam instroomt. 
 Leg uit hoe het komt dat de lucht die de longen uitgaat minder  

zuurstof bevat dan de lucht die naar binnen gaat. 
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1p 38  

  
 

  
 
In de afbeeldingen hierboven geven pijlen aan in welke richtingen de 
borstkas en het middenrif kunnen bewegen. 
Als tijdens een operatie lucht in de longen wordt geblazen, bewegen de 
borstkas en het middenrif. 
Wat is de letter van de afbeelding waarin deze bewegingen juist worden 
aangegeven? 
A letter R 
B letter S 
C letter T 
D letter U 
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Vruchtbaarheid 

 
Voor de vruchtbaarheid van een man speelt de kwaliteit van het sperma 
een rol. Als de productie van zaadcellen niet goed verloopt, kan dat 
gevolgen hebben voor het aantal, de beweeglijkheid en de vorm van de 
zaadcellen. 
 
 

1p 39 In de afbeelding zie je onder andere de voortplantingsorganen van een 
man.   

 

Welke letter geeft het orgaan aan waarin zaadcellen worden 
geproduceerd? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 40 Er zijn mannen zonder zaadleiders. Hun sperma bevat alleen zaadvocht 
en geen zaadcellen. Deze mannen zijn onvruchtbaar. 
Verschillende organen maken samen zaadvocht, onder andere de 
prostaat. 
Welke andere organen zijn betrokken bij het maken van zaadvocht? 
A de teelballen 
B de zaadblaasjes 
C de zwellichamen 
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Goed zien 

 
1p 41 Om goed te kunnen zien moet er een scherp beeld op het netvlies 

gevormd worden. Een bepaald deel van het oog kan van vorm veranderen 
om dit tot stand te brengen. Dit heet accommoderen. 
In de afbeelding zie je een doorsnede van een oog.   

 

Welke letter geeft het deel aan dat van vorm verandert om een scherp 
beeld op het netvlies te vormen? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 42 Om goed te kunnen zien moet er voldoende licht het oog binnenvallen. 
In de iris bevinden zich spieren die de pupil groter maken als er weinig 
licht is. 
De verandering van de grootte van de pupil is onbewust. 
 Hoe wordt zo’n snelle, onbewuste reactie genoemd? 
 
 

Dieren van Australië 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 43 tot en 
met 51. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

2p 43 Hoeveel procent van de zoogdiersoorten die nu in Australië leven, is 
endemisch volgens informatie 1? Leg je antwoord uit met een berekening. 
 

3p 44 In de tabel van informatie 1 staan gegevens over zoogdiersoorten in 
Australië. 
 Maak op het grafiekpapier van de uitwerkbijlage een staafdiagram 

met deze gegevens. 
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1p 45 In de afbeelding hieronder zie je een kalender.   

januari februari maart
weeknr 1 2 3 4 5  5 6 7 8 9 9 10 11 12 13  
m 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
d 1 8 15 22 29   5 12 19 26   5 12 19 26
w 2 9 16 23 30  6 13 20 27  6 13 20 27
d 3 10 17 24 31  7 14 21 28  7 14 21 28
v 4 11 18 25  1 8 15 22 1 8 15 22 29
z 5 12 19 26  2 9 16 23 2 9 16 23 30
z 6 13 20 27  3 10 17 24 3 10 17 24 31
  

april mei juni
14 15 16 17 18  18 19 20 21 22 22 23 24 25 26  

m 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
d 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25
w 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26
d 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27
v 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28
z 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29
z 7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30
  

juli augustus september
27 28 29 30 31  31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40

m 1 8 15 22 29  5 12 19 26 2 9 16 23 30
d 2 9 16 23 30  6 13 20 27 3 10 17 24
w 3 10 17 24 31  7 14 21 28 4 11 18 25
d 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26
v 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27
z 6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28
z 7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22 29
  

oktober november december
weeknr 40 41 42 43 44  44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 1
m  7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
d 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31
w 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25
d 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26
v 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27
z 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28
z 6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29

weeknr

weeknr

 

 
Een vrouwtje van een rode reuzenkangoeroe wordt in week 1 op 4 januari 
bevrucht. 
 Wanneer wordt volgens de informatie het kangoeroejong geboren? 

Schrijf het nummer op van de week waarin het geboren wordt. 
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1p 46 In de afbeelding hieronder zie je in een schema een deel van het 
verteringskanaal van een koala. De organen hebben dezelfde namen als 
die van de mens.  

 

De bladeren die de koala eet, bevatten giftige stoffen. 
Welke letter geeft het orgaan aan waarin bacteriën volgens de informatie 
een deel van deze giftige stoffen afbreken? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 47 Welke groep organismen produceert de warmte die vrijkomt in het nest 
van de thermometervogel? 
A consumenten 
B producenten 
C reducenten 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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1p 48 Als een vogelbekdier onder water jaagt, vangen zintuigcellen prikkels op 
van prooien. Als gevolg hiervan worden impulsen naar het centraal 
zenuwstelsel geleid. 
Waar bevinden deze zintuigcellen zich? En welke zenuwcellen geleiden 
de impulsen dan naar het centraal zenuwstelsel? 
A De zintuigcellen bevinden zich in de ogen en bewegingszenuwcellen 

geleiden de impulsen naar het centraal zenuwstelsel. 
B De zintuigcellen bevinden zich in de ogen en gevoelszenuwcellen 

geleiden de impulsen naar het centraal zenuwstelsel. 
C De zintuigcellen bevinden zich in de snavel en bewegingszenuwcellen 

geleiden de impulsen naar het centraal zenuwstelsel. 
D De zintuigcellen bevinden zich in de snavel en gevoelszenuwcellen 

geleiden de impulsen naar het centraal zenuwstelsel. 
 

1p 49 De lage lichaamstemperatuur van het vogelbekdier zorgt ervoor dat het 
dier niet te veel afkoelt in koud water. In de informatie wordt nog een 
andere eigenschap van het vogelbekdier genoemd die beschermt tegen 
afkoeling. 
 Schrijf deze eigenschap op. 
 

1p 50 In de informatie staan gegevens over koala’s en vogelbekdieren. 
Welke van deze dieren planten zich voort door eieren? 
A geen van beide diersoorten 
B alleen koala’s 
C alleen vogelbekdieren 
D zowel koala’s als vogelbekdieren 
 

1p 51 Een beet van een taipan kan een ademstilstand tot gevolg hebben. 
 Leg met behulp van de informatie uit waardoor gif van een taipan tot 

gevolg kan hebben dat de ademhaling stopt. 
 
 

einde  
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Deze bijlage bevat informatie. 
 

 

tijdvak 1
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Dieren van Australië 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 43 tot en 
met 51. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 
 

Informatie 1:  Zoogdieren van Australië 
 
Doordat Australië een groot eiland is, zijn er in de loop van de tijd volgens 
de evolutietheorie veel bijzondere diersoorten ontstaan. Organismen die 
alleen in een bepaald gebied, zoals Australië, voorkomen en nergens 
anders op aarde, worden endemisch genoemd. Van de 250 soorten 
zoogdieren die nu in Australië leven, zijn er maar liefst 200 endemisch. 
Een voorbeeld daarvan is de rode reuzenkangoeroe. 
Onder andere door invloed van de mens zijn er sinds 1800 verschillende 
soorten zoogdieren uitgestorven. Van de nu nog levende soorten worden 
er op dit moment veel met uitsterven bedreigd (zie de tabel). 
 
zoogdiersoorten in 
Australië aantal

bedreigd   64 
niet bedreigd 186 
uitgestorven sinds 1800   18 
 
 

Informatie 2:  De rode reuzenkangoeroe 
 
Kangoeroes zijn buideldieren. De vrouwtjes 
hebben op hun buik een grote huidplooi, de buidel. 
In de voortplantingstijd vechten de mannetjes om 
een vrouwtje. Ze gaan recht tegenover elkaar 
staan en stompen en duwen elkaar met de 
voorpoten (zie de afbeelding). Het winnende 
mannetje paart met het vrouwtje.   
Bij buideldieren ontwikkelt het embryo zich na de   

bevruchting eerst korte tijd in het lichaam van de moeder. 
Een pasgeboren jong is kaal en roze en is maar een paar centimeter lang. 
Meteen na de geboorte grijpt het jong de vacht van de moeder vast en 
klimt de buidel in. Daar zoekt het naar een tepel om melk te drinken.  
Bij een rode reuzenkangoeroe wordt het jong na 33 dagen geboren. In de 
buidel ontwikkelt het jong zich gedurende negen maanden verder. Daarna 
komt het af en toe de buidel uit. Na elf maanden blijft het buiten de buidel. 
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   zand 

    eieren 

rottende bladeren 

Informatie 3:  De koala 
 

 

De koala is net als de kangoeroe 
een buideldier. 
Een koala eet bijna alleen maar 
bladeren van eucalyptusbomen. 
Deze bladeren bevatten veel vezels 
en zoveel vocht dat koala’s haast 
niet hoeven te drinken. 
In de bladeren bevinden zich 
verschillende giftige stoffen die 
voor veel andere dieren 
levensgevaarlijk zijn. Een deel van 
deze giftige stoffen wordt door 
bacteriën in de maag van de koala 
afgebroken. De giftige stoffen die in 
het bloed terechtkomen, worden 
afgebroken in de lever.   
 

 
 

Informatie 4:  De thermometervogel 
 
De eieren van een 
thermometervogel liggen in een 
nest van bijeengeschraapte 
bladeren, bedekt met een dikke 
laag zand (zie de afbeelding 
hieronder).  
Door het rotten van de bladeren 
komt warmte vrij in het nest. 
Daardoor hoeft de vogel niet zelf op 
het nest te zitten om de eieren uit 
te broeden. 
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Informatie 5:  Het vogelbekdier 
 

    
 
Het vogelbekdier heeft een snavel zoals een eend, een staart zoals een 
bever en zwemvliezen tussen de tenen. De vacht lijkt op die van een mol, 
is waterafstotend en werkt isolerend. 
Een vrouwtje zoogt haar jongen met melk, nadat ze uit de eieren 
gekomen zijn. 
Vogelbekdieren kunnen goed zwemmen. Ze leven van vis, wormen, 
weekdieren en garnalen. Bij het zoeken naar prooien onder water zijn de 
oren en ogen afgesloten. De snavel bevat cellen die gevoelig zijn voor 
elektrische signalen die door prooidieren worden afgegeven. 
De lichaamstemperatuur van een vogelbekdier is 32 C. Door deze lage 
lichaamstemperatuur verliest het dier weinig warmte aan het water en kan 
het lang in koud water blijven zwemmen zonder te veel af te koelen. 
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Informatie 6:  De taipan 
 

 
 
In Australië komt een aantal slangensoorten voor, waaronder de zeer 
giftige taipan. Als iemand door een taipan gebeten wordt, komen er 
verschillende giftige stoffen in zijn lichaam. Eén van die stoffen tast het 
zenuwstelsel aan waardoor spieren zich niet meer goed samentrekken. 
Een andere gifstof heeft tot gevolg dat het bloed niet meer goed kan 
stollen.  

einde  
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biologie CSE KB 2013-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 30  
voortplanting door  geslachtelijk ongeslachtelijk 
wortelstokken   
zaden   

 
 34  

invloed van toename van 
adrenaline op: 

neemt toe neemt af 

het aantal hartslagen per minuut   
het glucosegehalte van het bloed   
 

 44     

  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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; 

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; 
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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 scorepunten 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. 
 

NB1 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. 

 
NB2 Als het College voor 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 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 60 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

De mondholte 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
het afbijten/afsnijden van voedsel 
 

 3 B 
 
 

Gordeldieren 
 

 4 B 
 
 

Brandend maagzuur 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat (maag)zuur bacteriën doodt. 
 

 7 maximumscore 2 
de juiste verteringssappen: 
− alvleessap 
− darmsap 
− speeksel 
 
per juist verteringssap 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De anticonceptiering 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 1 
(de) (anticonceptie)pil / prikpil 
 
 

De lever 
 

 10 C 
 

 11 B 
 

 12 D 
 
 

Tulpen 
 

 13 maximumscore 2 
• Q = meeldraad / helmknop / helmhokje 1 
• R = stamper / vruchtbeginsel 1 
 
 

Een tropische ziekte 
 

 14 C 
 

 15 maximumscore 1 
dikke darm 
 

 16 maximumscore 1 
urinebuis 
 
 

De druipzakpijp en de kleine heremietkreeft 
 

 17 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 1 
voorbeelden van een andere mogelijke oorzaak: 
− gebrek aan voedsel 
− ziekte 
− predatie 
 
 

BMI 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
normaal gewicht, want: 
BMI = 65 : (1,68)2 = 23 / 23,0 / 23,2 
 
• een juiste berekening van de BMI 1 
• het noteren van de gewichtsklasse die bij de berekende BMI behoort 1 
 
 

Een proef 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 2 
• 1 = koolstofdioxide 1 
• 2 = zuurstof 1 
 

 22 maximumscore 1 
bladgroenkorrel 
 

 23 C 
 
 

IJzer 
 

 24 maximumscore 2 
de juiste bouwstoffen: 
− eiwitten 
− koolhydraten 
− water 
 
per juiste bouwstof 1 
 

 25 maximumscore 1 
rode bloedcellen 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat vrouwen tijdens de menstruatie bloed 
(met ijzer) verliezen. 
 

 27 maximumscore 2 
de juiste redenen:  
• sinaasappelsap bevat meer vitamine C (dan melk) 1 
• sinaasappelsap bevat minder calcium (dan melk) 1 
 
 

De watergentiaan 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat een zaadje met deze stekeltjes blijft hangen 
aan een vogel/dier. 
 

 30 maximumscore 1 
een juist ingevuld schema: 
 
voortplanting door  geslachtelijk ongeslachtelijk 
wortelstokken  X 
zaden X  
 
Opmerking 
Alleen voor een volledig juist ingevuld schema mag 1 scorepunt worden 
toegekend. 
 
 

De bloedsomloop voor de geboorte 
 

 31 B 
 

 32 A 
 
 

Wortelknolletjes 
 

 33 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Stress 
 

 34 maximumscore 1 
een juist ingevuld schema: 
 
invloed van toename van 
adrenaline op: 

neemt toe neemt af 

het aantal hartslagen per minuut X  
het glucosegehalte van het bloed X  
 
Opmerking 
Alleen voor een volledig juist ingevuld schema mag 1 scorepunt worden 
toegekend. 
 

 35 D 
 
 

Intuberen 
 

 36 maximumscore 1 
(letter:) P 
(naam:) luchtpijp 
 
Opmerking 
Alleen voor het noemen van de juiste letter met de juiste naam mag 
1 scorepunt worden toegekend. 
 

 37 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat in de longen zuurstof wordt opgenomen (in 
het bloed). 
 

 38 A 
 
 

Vruchtbaarheid 
 

 39 D 
 

 40 B 
 
 

Goed zien 
 

 41 B  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 42 maximumscore 1 
reflex/pupilreflex 
 
 

Dieren van Australië 
 

 43 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(200 : 250) x 100 = 80% 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 
Opmerking 
Voor de berekening (200 : 268) x 100 = 74,6%/75% mag 1 scorepunt 
worden toegekend. 
 

 44 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist diagram:   

 
• de verticale as is juist ingedeeld en juist benoemd 1 
• de getallen zijn juist uitgezet als drie staven / als een gestapelde staaf 1 
• de drie groepen zoogdieren: ‘bedreigd’, ‘niet bedreigd’ en 

‘uitgestorven’, zijn juist aangegeven 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 45 maximumscore 1 
(nummer) 6 
 
Opmerking 
Voor het antwoord ‘6 februari’ mag ook 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 46 A 
 

 47 C 
 

 48 D 
 

 49 maximumscore 1 
de (waterafstotende / isolerend werkende) vacht 
 

 50 C 
 

 51 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat door het gif (ademhalings)spieren zich niet 
meer goed samentrekken. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito.
 
 
 

einde  
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KB-0191-a-13-2-o 

Examen VMBO-KB 

2013 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

13.30 - 15.30 uur
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kikker 

watervlo

algen geelgerande 
watertor poelslak 

voorntje bootsmannetje 

baars snoek 

Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Een sloot 

 
Een leerling maakt met plaatjes een voedselweb van organismen in een 
sloot.   
 

 
 
 

1p 1 Geef de naam van het organisme in dit voedselweb dat wordt gegeten 
door een voorntje. 
 

2p 2 Het voedselweb bestaat uit verschillende voedselketens. 
 Schrijf de voedselketen op waarin de kikker voorkomt. 
 

2p 3 In het voedselweb zie je vissen en insecten. De snoek is een vis, de 
geelgerande watertor is een insect. 
Deze twee dieren staan in een schema op de uitwerkbijlage. 
 Geef op de uitwerkbijlage met een kruisje aan welke 

ademhalingsorganen elk dier heeft. 
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Een kat ziet een vlinder 

 
1p 4 Een kat kijkt naar een vlinder. Daarbij worden zintuigcellen in de ogen van 

de kat geprikkeld. Deze zintuigcellen bevinden zich in dezelfde laag van 
de ogen als bij de mens. 

    

Hoe heet deze laag? 
A het hoornvlies 
B het netvlies 
C het vaatvlies 
 

1p 5 De oogzenuwen geleiden impulsen uit de ogen naar de hersenen. De 
letter P in de afbeelding hieronder geeft het deel van de hersenen aan 
waar die impulsen worden verwerkt zodat de kat de vlinder ziet.  

 

Hoe heet het deel van de hersenen dat aangegeven wordt met  
de letter P?  
A grote hersenen 
B hersenstam 
C kleine hersenen 
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Sporten 

 
In de tabel staat hoeveel energie je verbruikt per kilogram 
lichaamsgewicht tijdens een uur sporten. 
 
sport energieverbruik 

(kJ/uur/kg lichaamsgewicht)
joggen  29 
fietsen 
(racefiets) 

50 

tennissen 29 
voetballen 29 
zwemmen 25 
 
 

1p 6 Hoeveel energie iemand in totaal verbruikt bij het sporten hangt onder 
andere af van het lichaamsgewicht. 
 Leg uit waarvoor een zwaar persoon meer energie verbruikt tijdens 

een sport zoals tennissen of voetballen dan iemand die lichter is. 
 

2p 7 Arthur weegt 75 kilogram. Hij gaat twee uur fietsen op zijn racefiets.  
 Hoeveel kJ aan energie verbruikt Arthur in deze twee uur volgens de 

gegevens in de tabel? Leg je antwoord uit met een berekening. 
 
 

Insecten op het menu 

 
Zo’n tachtig procent van de wereldbevolking eet insecten. In Zambia 
belanden rupsen in een stoofpot, in Indonesië worden keverlarven 
gebakken en in Colombia worden geroosterde mieren verkocht. 
Insecten zijn rijk aan eiwitten en ze bevatten ook vetten, vitaminen en 
mineralen. Ze zijn goed te kweken en ze hebben naar verhouding minder 
voedsel nodig dan dieren met een constante lichaamstemperatuur, zoals 
konijnen en kippen. 
 
 

1p 8 Konijnen en kippen hebben meer voedsel nodig dan insecten omdat ze 
naar verhouding meer verbranding hebben. 
 Leg uit waarvoor dieren met een constante lichaamstemperatuur naar 

verhouding meer verbranding in hun lichaam moeten hebben dan 
insecten. 
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1p 9 In de tabel staan gegevens over de voedingswaarde van insecten  
per 100 gram. 
 
insecten eiwitten 

(g) 
koolhydraten 

(g) 
vetten 

(g) 
keverlarven  20,8  12,0 2,0 
mieren  13,9  3,5 2,9 
sprinkhanen  14,3  3,3 2,2 
rupsen  6,7  1,9 2,1 

 
In de afbeelding zie je de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.   

 

Welk cijfer geeft de groep aan waartoe insecten behoren volgens de 
gegevens in de tabel? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
E cijfer 5 
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Urineonderzoek 

 
Als iemand problemen heeft met de gezondheid, onderzoekt de dokter 
soms de urine. 
In urine zitten allerlei stoffen die de nieren uit het bloed verwijderd 
hebben. 
 
 

1p 10 Geef de naam van het bloedvat waardoor bloed een nier instroomt. 
 

2p 11 In de afbeelding zie je onder andere de nieren.   
Urine verlaat de nieren via deel P en wordt tijdelijk opgeslagen in deel Q. 

 

 Geef de namen van P en van Q. 
Schrijf je antwoord zó op: 
P =  ................................  
Q =  ...............................  
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1p 12 Bij suikerziekte is het glucosegehalte van het bloed te hoog. De nieren 
verwijderen dan glucose uit het bloed en die komt in de urine terecht. 
Waar in het bloed bevindt glucose zich vooral? 
A in de bloedplaatjes 
B in de rode bloedcellen 
C in de witte bloedcellen  
D in het bloedplasma  
 

1p 13 Als bij urineonderzoek rode bloedcellen in de urine worden aangetroffen, 
kan dit wijzen op een beschadiging in het uitscheidingsstelsel.  
In de afbeelding worden drie bloeddeeltjes met een letter aangegeven. 

   

Welke letter geeft een rode bloedcel aan? 
A letter S 
B letter T 
C letter U 
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Galstenen 

 
In gal ontstaan soms galstenen. Zo’n steen kan tot gevolg hebben dat de 
galbuis verstopt raakt.  
In de afbeelding zie je een deel van het verteringsstelsel.   

 
 
 

1p 14 Als de galbuis verstopt raakt, wordt er minder gal aan het darmkanaal 
afgegeven.  
De letter Q geeft het deel van de dunne darm aan waarin gal na afgifte 
terechtkomt. 
 Hoe heet Q? 
 

1p 15 In de afbeelding geeft de letter R het orgaan aan dat gal maakt. 
 Hoe heet dit orgaan? 
 

1p 16 Als er te weinig gal bij het voedsel in de dunne darm komt, verloopt de 
vertering minder goed. 
Gal zorgt ervoor dat bepaalde voedingsstoffen worden verdeeld in kleine 
druppels. 
Welke voedingsstoffen worden hier bedoeld? 
A eiwitten 
B koolhydraten 
C vetten 
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1p 17 Soms komt een galsteen terecht in de afvoerbuis van de alvleesklier. 
Alvleessap wordt dan minder goed afgevoerd. 
Welke letter in de afbeelding geeft de alvleesklier aan? 
A letter S 
B letter T 
C letter U 
 

1p 18 De alvleesklier maakt ook hormonen die het glucosegehalte van het bloed 
regelen. Eén van die hormonen zorgt ervoor dat het glucosegehalte van 
het bloed daalt. 
Hoe heet dit hormoon? 
A adrenaline 
B glucagon 
C insuline 
 
 

Anticonceptie 

 
1p 19 Sterilisatie is een zeer betrouwbaar anticonceptiemiddel. 

Bij sterilisatie van een man worden zijn zaadleiders onderbroken. 
In de afbeelding zie je enkele organen van een man.    

Q

R

S

 

Welke letter in de afbeelding geeft een zaadleider aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 20 Noem nog een ander betrouwbaar anticonceptiemiddel dat door een man 
gebruikt kan worden. 
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Het ruggenmerg 

 
1p 21 In de afbeelding zie je een deel van het ruggenmerg met enkele wervels.  

 

De wervels maken deel uit van het bottenstelsel. 
 Hoe heet het orgaanstelsel waarbij het ruggenmerg hoort? 
 
 

Hagelschotziekte 

 
In bladeren ontstaan soms ronde, bruine vlekjes 
die na enige tijd gaatjes worden (zie de 
afbeelding). Dit wordt hagelschotziekte 
genoemd. Vaak wordt deze ziekte aangezien 
voor insectenvraat, maar de oorzaak is meestal 
een schimmelinfectie. 
 
 

1p 22 Om te onderzoeken of een plant met hagelschotziekte door een schimmel 
is aangetast, wordt een stukje van een blad door een microscoop 
bekeken.  
In het preparaat is een cel te zien met een celwand, een celkern en 
bladgroenkorrels. 
Kan dit een cel van het blad zijn? En kan dit een cel van een schimmel 
zijn? 
A alleen een cel van het blad 
B alleen een cel van een schimmel 
C zowel een cel van het blad als een cel van een schimmel 
 

1p 23 Fruitkwekers kunnen bomen met hagelschotziekte behandelen met een 
bestrijdingsmiddel. Dit middel doodt schimmels, maar verhindert ook het 
uitkomen van bloemknoppen. Dit is nadelig voor de opbrengst aan fruit. 
 Leg uit hoe het komt dat er minder vruchten aan een boom groeien als 

er minder bloemen zijn. 
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lucht 

kalkwater 

kiemende 
bonen 

Kiemende bonen 

 
1p 24 Yin doet een proef om te onderzoeken of er verbranding optreedt in 

kiemende bonen. Ze gebruikt hiervoor de opstelling die je ziet in de 
afbeelding.   

 

Om de proefopstelling compleet te maken is nog een controle nodig. 
Wat moet Yin bij de controle weglaten? 
A de kiemende bonen 
B de lucht 
C het kalkwater 
 
 

Light? 

 
In de tabel staan gegevens over chips per 100 gram. 
 
 chips normaal chips light 
energie 2200 kJ 1960 kJ 
eiwitten  6,5 gram  7,5 gram 
koolhydraten  49,0 gram  61,0 gram 
vetten  34,0 gram  22,0 gram 
 
 

2p 25 Maak op het grafiekpapier van de uitwerkbijlage een staafdiagram van 
de hoeveelheden eiwitten, koolhydraten en vetten in 100 gram normale 
chips en in 100 gram light chips. Gebruik daarbij gegevens uit de tabel. 
 

1p 26 In een reclame wordt beweerd dat light chips de helft minder energie 
leveren dan normale chips. 
 Is deze bewering juist? Leg je antwoord uit met een berekening. 
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Roken 

 
Als je rookt, krijg je verschillende schadelijke stoffen binnen, zoals 
nicotine en koolstofmono-oxide. Een gevolg van nicotine is vernauwing 
van bloedvaten. Het gas koolstofmono-oxide is vooral schadelijk omdat 
het in de bloeddeeltjes terechtkomt die zuurstof vervoeren. Hierdoor kan 
het bloed minder zuurstof opnemen.  
 
 

1p 27 In welke bloeddeeltjes komt koolstofmono-oxide terecht volgens 
bovenstaande informatie? 
A in de bloedplaatjes 
B in de rode bloedcellen 
C in de witte bloedcellen 
 

1p 28 In de afbeelding zie je het ademhalingsstelsel. Enkele longblaasjes met 
bloedvaten zijn vergroot afgebeeld.  

lucht met 
sigarettenrook

bloed

bloed

 

Marco steekt een sigaret op en neemt enkele trekjes.   
Bij Q bevindt zich daarna meer koolstofmono-oxide in zijn bloed dan bij P. 
 Leg uit hoe dat komt. 
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1p 29 Marco rookt sinds enkele jaren. Hij merkt dat hij bij inspanning veel sneller 
moe wordt dan toen hij nog niet rookte. Dit komt onder andere doordat 
nicotine vernauwing van bloedvaten veroorzaakt. Dit heeft tot gevolg dat 
er in zijn spieren minder verbranding kan plaatsvinden. 
 Leg uit hoe het komt dat er als gevolg van bloedvatvernauwing minder 

verbranding in de spieren kan plaatsvinden.  
 

1p 30 Sinds Marco rookt, hoest hij vaak. Als hij hoest, trekken zijn buikspieren 
zich krachtig samen. 
Beweegt zijn middenrif daardoor omhoog of omlaag? En ademt hij dan in 
of uit? 
A Zijn middenrif gaat dan omhoog en hij ademt in. 
B Zijn middenrif gaat dan omhoog en hij ademt uit. 
C Zijn middenrif gaat dan omlaag en hij ademt in. 
D Zijn middenrif gaat dan omlaag en hij ademt uit. 
 

1p 31 Teksten op sigarettenpakjes waarschuwen voor de gevolgen van roken. 
Eén van die gevolgen is een grotere kans op een hartinfarct. Een 
hartinfarct wordt veroorzaakt door verstopping van een bloedvat dat 
zuurstofrijk bloed naar de hartspier voert. 
Hoe heet zo’n bloedvat? 
A aorta 
B kransader 
C kransslagader 
D longader 
 

2p 32 De dokter geeft Marco adviezen om zijn leefwijze aan te passen en zo de 
kans op een hartinfarct te verkleinen. Eén van die adviezen is om te 
stoppen met roken. 
 Geef twee andere adviezen om de kans op een hartinfarct te 

verkleinen. 
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Jeugdpuistjes 

 
Veel jongeren hebben in de puberteit last van jeugdpuistjes. Die ontstaan 
door ontstekingen van talgklieren in de huid. Men vermoedt dat bacteriën 
hierbij een rol spelen. 
 
 

1p 33 In de afbeelding zie je een stukje van de huid.   

 

Welke letter geeft een talgklier aan? 
A letter K 
B letter L 
C letter M 
D letter N 
 

1p 34 Schrijf een functie van talg op. 
 

1p 35 Het ontstaan van jeugdpuistjes in de puberteit heeft te maken met 
toename van geslachtshormonen. 
Waar in het voortplantingsstelsel van een jongen worden 
geslachtshormonen gemaakt? 
A in de prostaat 
B in de teelballen 
C in de zaadblaasjes 
D in de zwellichamen 
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1p 36 Ook pasgeboren baby’s hebben soms puistjes in het gezicht. Deze zijn 
ontstaan onder invloed van hormonen van de moeder.   
In de afbeelding geeft de letter P het orgaan aan waar de hormonen uit 
het bloed van de moeder terechtkomen in het bloed van de baby. 

 

 Hoe heet het orgaan in de baarmoeder dat aangegeven wordt met P? 
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Een pijnstiller 

 
Amy heeft buikpijn. Ze neemt een pijnstiller. In haar verteringskanaal 
worden de werkzame stoffen uit de pijnstiller opgenomen in het bloed. 
Met het bloed komen de stoffen eerst in de lever terecht en daarna 
worden ze verder door het lichaam vervoerd. 
 
 

1p 37 In de afbeelding zie je schematisch het bloedvatenstelsel.   

 

De letter P geeft het bloedvat aan waardoor bloed van het 
verteringskanaal rechtstreeks naar de lever gaat. 
Hoe heet dit bloedvat? 
A leverader 
B leverslagader 
C poortader 
 

1p 38 Voor de werking van de pijnstiller kan het een nadeel zijn dat de 
werkzame stoffen in de lever terechtkomen.  
 Leg dit uit. 
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Verminderde vruchtbaarheid 

 
Verminderde vruchtbaarheid kan bij een vrouw verschillende oorzaken 
hebben. Eén van de oorzaken is een verstopping van een eileider, 
bijvoorbeeld als gevolg van een ontsteking.  
 
 

1p 39 Leg uit waardoor de kans op een bevruchting kleiner wordt als een 
eileider verstopt is. 
 

1p 40 Door een operatie kan zo’n verstopping van de eileider ongedaan 
gemaakt worden. Om te controleren of de operatie gelukt is, wordt via de 
baarmoeder een gekleurde vloeistof door een slangetje in de eileider 
gespoten. 
In de afbeelding geven letters drie openingen in het onderlichaam van een 
vrouw aan.   

 

Welke letter geeft de opening aan waardoor het slangetje in de 
baarmoeder wordt gebracht? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 41 Verminderde vruchtbaarheid kan ook het gevolg zijn van een eileider die 
veel te wijd is. In zo’n geval wordt die eileider soms verwijderd.  
 Leg uit dat er toch een bevruchting kan plaatsvinden als een eileider is 

verwijderd. 
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Tropische regenwouden 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 3 en beantwoord dan vraag 42 tot en 
met 50. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

1p 42 In de informatie wordt de opbouw van een regenwoud beschreven. De 
abiotische factoren zijn niet overal in het woud gelijk. 
Op de uitwerkbijlage staat een schema.  
 Geef in dit schema met een kruisje aan waar de luchtvochtigheid het 

laagst is. Geef ook aan waar de minste schommelingen in de 
temperatuur optreden. 

 
1p 43 In informatie 1 staat dat de humuslaag snel wordt afgebroken.  

Door welke groep organismen vindt deze afbraak plaats? 
A door consumenten 
B door producenten 
C door reducenten 
 

1p 44 Bij afbraak van de humuslaag komen stoffen vrij die door organismen 
opgenomen worden. Ze gebruiken deze stoffen om eiwitten op te bouwen 
uit de glucose die ze zelf gemaakt hebben.  
Welke organismen worden hier bedoeld? 
A alleen dieren 
B alleen planten 
C dieren en planten 
 

1p 45 De bloem van Rafflesia arnoldii wordt bestoven door insecten. In de 
informatie worden enkele eigenschappen van de bloem genoemd waaruit 
dat afgeleid kan worden. 
 Schrijf zo’n eigenschap op. 
 

2p 46 Licht is nodig voor fotosynthese. In de informatie worden twee 
eigenschappen van een bromelia genoemd die het mogelijk maken dat de 
plant zoveel mogelijk licht opvangt. 
 Schrijf deze twee eigenschappen op.  
 

1p 47 In de informatie staat dat een bromelia ’s nachts een gas opneemt en 
tijdelijk opslaat om overdag te gebruiken. 
 Schrijf de naam van dit gas op. 
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1p 48 Klieren van de bospapaja geven voedingsstoffen af die gegeten worden 
door mieren. Deze voedingsstoffen worden in de bladeren gemaakt. 
Door welke transportvaten worden deze voedingsstoffen uit de bladeren 
afgevoerd? 
A alleen door bastvaten 
B alleen door houtvaten 
C zowel door bastvaten als door houtvaten 
 

2p 49 In informatie 2 worden drie planten genoemd die in tropisch regenwoud 
leven. In één van deze drie planten kan geen fotosynthese plaatsvinden. 
 Schrijf de naam van deze plant op en leg uit waardoor in deze plant 

geen fotosynthese kan plaatsvinden. 
Schrijf je antwoord zó op: 
naam:  ...........................  
uitleg:   ...........................  
 

1p 50 De snorharen van een reuzenotter spelen een rol bij het jagen op prooien.  
Met welk type zenuwcel staan de zintuigcellen van deze snorharen direct 
in verbinding? 
A met bewegingszenuwcellen 
B met gevoelszenuwcellen 
C met schakelcellen 
 

einde  
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Tropische regenwouden 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 3 en beantwoord dan vraag 42 tot en 
met 50. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 
 

Informatie 1:  Het ecosysteem 

 
1.1 Soortenrijkdom 
Men schat dat er meer dan 10 miljoen soorten planten en dieren in 
tropische regenwouden leven. Dat is meer dan de helft van het totale 
aantal soorten op aarde.   
Het grootste tropisch regenwoud op aarde ligt in het Amazonegebied in 
Zuid-Amerika. Ook in Afrika en Azië komen regenwouden voor (zie de 
afbeelding). 
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1.2 De opbouw van een regenwoud 
De bovenkant van een regenwoud bestaat uit boomtoppen op ongeveer 
30 tot 50 meter hoogte. Dit is het droogste deel van een regenwoud. 
Onderin bevindt zich de bosbodem. Daar is weinig licht, bijna geen wind 
en de temperatuur blijft er ongeveer gelijk. De bodem is bedekt met een 
dunne laag humus, dode resten van organismen. Deze resten worden 
snel afgebroken waarbij mineralen vrijkomen. 
Tussen de boomtoppen en de bodem bevindt zich een dichte begroeiing 
van bomen en struiken.   
 

 
 
 
1.3 Abiotische en biotische factoren 
De temperatuur zakt in een tropisch regenwoud meestal niet onder de 
18 ºC en is gemiddeld 29 ºC. De wolken en de bomen houden overdag de 
felle zon tegen en 's nachts zorgen ze ervoor dat de warmte niet ontsnapt. 
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Informatie 2:  Enkele planten in het regenwoud 

 
2.1 Rafflesia arnoldii   
 

 
 
Rafflesia arnoldii leeft in tropisch regenwoud van Azië. De plant is een 
parasiet, dat wil zeggen dat hij voedingsstoffen opneemt uit een andere 
plant. 
Rafflesia arnoldii heeft geen echte bladeren, wortels of stengels en ook 
geen bladgroenkorrels. Het enige deel waaraan Rafflesia arnoldii als een  
plant is te herkennen, is de bloem. Deze bloem heeft een doorsnede van 
één meter en is roodbruin met witte spikkels. De bloem heeft de geur van 
rottend vlees en lokt vliegen en mestkevers. 
 
 
2.2 Bromelia   
 

 
 
Bromelia’s leven vooral op de takken van de hoogste bomen in het woud. 
Nieuwe bladeren van een bromelia groeien steeds zó dat oudere bladeren 
niet in hun schaduw staan. De bladeren vormen een soort koker in het 
midden van de plant. In de koker wordt regenwater opgevangen dat door 
de plant wordt opgenomen. 
Om waterverlies tegen te gaan zijn de huidmondjes van bromelia’s 
overdag gesloten. Het gas dat overdag nodig is voor de fotosynthese 
wordt ’s nachts via de huidmondjes opgenomen en tijdelijk opgeslagen. 
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2.3 Bospapaja   
 

 
 
Soms ontstaat er een open plek in het regenwoud. Die plek groeit al gauw 
dicht met snelgroeiende bomen. Een voorbeeld van zo’n boom is de 
bospapaja.  
In de holle stam van die boom leven mieren die zeer agressief zijn. Aan 
de voet van de bladstelen bevinden zich klieren die koolhydraten 
afscheiden. Deze koolhydraten worden door de mieren gegeten. De 
mieren beschermen de boom tegen planteneters. 
 
 

Informatie 3:  De reuzenotter 

 

 
 
In rivieren en meren van het Amazonegebied komt de reuzenotter voor. 
Het dier heeft korte, stevige poten en een brede, ronde kop. De poten 
hebben scherpe klauwen en zwemvliezen. De dichte vacht bestaat uit 
korte, bruine haren. Aan de snuit bevinden zich dikke snorharen die 
worden gebruikt voor het opsporen van prooien in het water, zoals vissen 
en andere waterdieren.   
 
 

einde  
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biologie CSE KB 2013-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 3  
 
dier 

ademhalingsorganen 
kieuwen longen tracheeën

snoek    
geelgerande watertor    
 
 

 25  

  

hoeveelheid
(g/100g)

 
 
 

 42  
 tussen de 

boomtoppen
op de 

bosbodem 
laagste luchtvochtigheid   
minste schommelingen in de 
temperatuur   

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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; 

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; 
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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 scorepunten 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. 
 

NB1 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. 

 
NB2 Als het College voor 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 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 58 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Een sloot 
 

 1 maximumscore 1 
watervlo 
 

 2 maximumscore 2 
de juiste voedselketen: 
alg(en) → watervlo → bootsmannetje → kikker 
 
• de vier juiste (groepen) organismen in de juiste volgorde genoemd, te 

beginnen met alg(en) 1 
• de voedselrelaties op de juiste manier met pijlen aangegeven 1 
 

 3 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 
 
dier 

ademhalingsorganen 
kieuwen longen tracheeën 

snoek X   
geelgerande watertor   X 
 
per juist ingevulde regel 1 
 
 

Een kat ziet een vlinder 
 

 4 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 A 
 
 

Sporten 
 

 6 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat een zwaarder persoon meer 
lichaamsgewicht moet verplaatsen. 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
75 x 50 x 2 = 7500 (kJ) 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 
 

Insecten op het menu 
 

 8 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat deze dieren meer energie nodig hebben 
voor (het handhaven van) de constante lichaamstemperatuur. 
 

 9 D 
 
 

Urineonderzoek 
 

 10 maximumscore 1 
nierslagader 
 

 11 maximumscore 2 
• P = urineleider 1 
• Q = (urine)blaas 1 
 

 12 D 
 

 13 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Galstenen 
 

 14 maximumscore 1 
twaalfvingerige darm 
 

 15 maximumscore 1 
lever 
 

 16 C 
 

 17 C 
 

 18 C 
 
 

Anticonceptie 
 

 19 B 
 

 20 maximumscore 1 
condoom 
 
 

Het ruggenmerg 
 

 21 maximumscore 1 
zenuwstelsel 
 
 

Hagelschotziekte 
 

 22 A 
 

 23 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat vruchten zich ontwikkelen uit bloemen. 
 
 

Kiemende bonen 
 

 24 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Light? 
 

 25 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist diagram:   
 

 
 
• De getallen uit de tabel zijn juist uitgezet als staven 1 
• De twee soorten chips en de verschillende groepen voedingsstoffen 

zijn juist aangegeven bij het diagram 1 
 

 26 maximumscore 1 
Nee, met een juiste berekening, bijvoorbeeld: 
de helft van de hoeveelheid energie in 100 gram normale chips is  
2200 : 2 = 1100 kJ (en 100 gram light chips levert 1960 kJ). 
 
 

Roken 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat het bloed (van P naar Q stroomt en) 
koolstofmono-oxide opneemt (uit de lucht in de longblaasjes). 
 

 29 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er (als gevolg van bloedvatvernauwing) 
minder bloed / minder zuurstof / minder brandstof naar de spieren gevoerd 
kan worden. 
 

 30 B  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 C 
 

 32 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste adviezen: 
− weinig vet eten 
− voldoende lichaamsbeweging 
− stress vermijden 
 
per juist advies 1 
 
 

Jeugdpuistjes 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
de huid soepel houden / uitdroging van de huid tegengaan 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 1 
placenta/moederkoek 
 
 

Een pijnstiller 
 

 37 C 
 

 38 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat zulke stoffen in de lever afgebroken (kunnen) 
worden. 
 
 

Verminderde vruchtbaarheid 
 

 39 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat zaadcellen dan een eicel (in die eileider) niet 
kunnen bereiken.  
 

 40 B 
 

 41 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat bevruchting (van een eicel) kan plaatsvinden 
in de andere eileider. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tropische regenwouden 
 

 42 maximumscore 1 
een juist ingevuld schema: 
 
 tussen de 

boomtoppen 
op de 

bosbodem 
laagste luchtvochtigheid X  
minste schommelingen in de temperatuur  X 

 
Opmerking 
Alleen voor een volledig juist ingevuld schema mag 1 scorepunt worden 
toegekend. 
 

 43 C 
 

 44 B 
 

 45 maximumscore 1 
één van de volgende juiste eigenschappen van de bloem:  
− de geur 
− de grootte 
− de kleur 
 

 46 maximumscore 2 
• De planten leven op (de takken van) de hoogste bomen 1 
• De bladeren groeien zo dat ze niet in elkaars schaduw staan 1 
 

 47 maximumscore 1 
koolstofdioxide 
 

 48 A 
 

 49 maximumscore 2 
• naam: Rafflesia (arnoldii) 1 
• een uitleg waaruit blijkt dat deze plant geen bladgroenkorrels heeft 1 
 

 50 B 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 

einde  
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KB-0191-a-12-1-o 

Examen VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 29 mei

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 

Een voedselweb 

 
 
In de afbeelding wordt een deel van een voedselweb in een natuurgebied 
weergegeven.   
 

rups vogel vos

konijn

planten  
 
 

1p 1 In de afbeelding is een vogel weergegeven. 
Is deze vogel een alleseter, een planteneter of een vleeseter? 
A een alleseter 
B een planteneter 
C een vleeseter 
 

2p 2 Een voedselweb bestaat uit verschillende voedselketens. 
 Schrijf een voedselketen uit de afbeelding op met drie organismen. 
 

1p 3 De planten uit het voedselweb nemen koolstofdioxide, water en zouten op uit de 
omgeving. 
Welke twee van deze stoffen verbruikt een plant bij de fotosynthese? 
A koolstofdioxide en water 
B koolstofdioxide en zouten 
C water en zouten 
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Een tandvleesontsteking 

 
 
Lianne leest in de wachtkamer van de tandarts een folder over gebitsverzorging.  
In de folder staat onder andere het volgende. 
 

Een tandvleesontsteking kan ontstaan als plak zich ophoopt langs de rand 
van het tandvlees, vooral tussen de tanden. Plak is een laagje dat bestaat uit 
voedselresten en bacteriën. De bacteriën maken stoffen waardoor het 
tandvlees ontstoken kan raken. 

 
 

1p 4 In de afbeelding wordt een doorsnede van een tand weergegeven. 
 

 
 
Welke letter geeft een plaats aan waar een tandvleesontsteking kan ontstaan 
volgens de informatie?   
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 5 In de folder staan ook enkele adviezen voor de verzorging van het gebit. 
 
1 Poets je gebit tweemaal per dag. 
2 Gebruik tandpasta die fluoride bevat. 
3 Reinig dagelijks tussen je tanden met flosdraadjes om plak te verwijderen 

waar de tandenborstel niet kan komen. 
 
Welke twee cijfers geven adviezen aan die helpen om een tandvleesontsteking 
tegen te gaan? 
A de cijfers 1 en 2 
B de cijfers 1 en 3 
C de cijfers 2 en 3 
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Bizons 

 
 
In een boek staat de volgende informatie over Amerikaanse bizons.   
 

 
 

Naam: Bison bison 
Gewicht: 318 tot en met 900 kilogram 
Lengte: 2,10 tot 3,80 meter 
Paartijd: van eind juni tot september 
Aantal jongen: 1 per keer 
Draagtijd (= duur van 
zwangerschap): 7 tot 12 maanden 
 
 

2p 6 Een bizon is een planteneter. Per dag moet een bizon 1,6% van zijn 
lichaamsgewicht eten aan droge stof. Droge stof bestaat uit alle voedingsstoffen 
in een plant behalve water. 
 Hoeveel kilogram aan droge stof moet de zwaarste bizon volgens de 

informatie per dag eten? Leg je antwoord uit met een berekening. 
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2p 7 In de afbeelding is een deel van een zwangere bizon weergegeven.   
 

 
 
 Welke letter geeft de baarmoeder aan? En welke letter geeft de placenta 

aan? Schrijf de juiste letters in het schema op de uitwerkbijlage. 
 
 

De koolmees 

 
 
De koolmees is in Nederland een algemene vogelsoort. Hij voedt zich vooral met 
insecten, maar eet 's winters ook zaden. 
De koolmees heeft twee magen, de kliermaag en de spiermaag. Alleen in de 
kliermaag worden verteringssappen geproduceerd. In de spiermaag wordt het 
voedsel fijngemalen. 
 
 

1p 8 Met welk deel van het verteringsstelsel van de mens is de spiermaag, wat zijn 
functie betreft, het beste te vergelijken? 
A met de alvleesklier 
B met de dunne darm 
C met de slokdarm 
D met het gebit 
 

1p 9 In de winter eet een koolmees veel meer dan in de zomer. In een nacht met 
strenge vorst kan de vogel wel 10% van zijn lichaamsgewicht verliezen. 
 Leg uit waarvoor een koolmees bij een lage temperatuur meer 

voedingsstoffen verbruikt dan bij een hogere temperatuur. 
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Het Markermeer 

 
2p 10 Het Markermeer is een ondiepe zoetwaterplas die deel uitmaakt van het 

IJsselmeer. Van het voedsel in het meer leven honderdduizenden vogels.  
Er zijn verschillende manieren waarop vogels voedsel uit het water opnemen. 
Drie van zulke manieren worden genoemd in het schema op de uitwerkbijlage. 
In de afbeelding worden drie koppen van vogels weergegeven. Uit de vorm van 
de snavel kan afgeleid worden op welke manier elke vogel voedsel opneemt. 
 

 
 
 Op welke manier neemt elke vogel zijn voedsel op? Geef je antwoord door 

de letters Q, R en S op de juiste plaats in te vullen in het schema op de 
uitwerkbijlage.   

 
 

Listeria 

 
 
Listeria kan ernstige darminfecties veroorzaken. Het is een bacteriesoort die 
bijna overal in de natuur voorkomt en makkelijk terechtkomt op voedsel. Listeria 
wordt gedood bij temperaturen boven 70 °C. Besmetting kan onder andere 
plaatsvinden door het drinken van rauwe melk. Dat is melk die niet is 
gepasteuriseerd of gesteriliseerd. 
 
 

1p 11 De kans op besmetting met Listeria is groot bij het eten van zachte 
schimmelkazen die gemaakt zijn van rauwe melk. In een besmette kaas 
bevinden zich bacteriën en schimmels. 
Drie groepen organismen zijn: consumenten, producenten en reducenten. 
Tot welke groep behoren de bacteriën en de schimmels in een schimmelkaas? 
A tot de consumenten 
B tot de producenten 
C tot de reducenten 
 

Pagina: 487Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-12-1-o 7 lees verder ►►►

2p 12 In de afbeelding hieronder zijn etiketten weergegeven van drie verschillende 
voedingsmiddelen.   
 

 
Zachte roomkaas met blauwschimmel. 
Vetgehalte 41,5% totaal gewicht. 
 
Ingrediënten: gepasteuriseerde melk/room, 
zout  stremsel, melkzuurcultuur,,  
bacteriëncultuur. 
 
Voedingswaarde per 100 g: 
energie        
eiwitten         
koolhydraten         
vetten    

INHOUD 0,2 LITER 
Halfvolle melk U.H.T. verhit 
Voedingswaarde per 100 mL 
200 kilojoules - 50 kilocaloriën 
eiwitten  3,5 gram 
koolhydraten 5,0 gram 
vetten   1,5 gram 
calcium   120 mg 

 
 

Deze halfvolle melk is door een uniek, 
modern procédé langer houdbaar 
gemaakt: de U.H.T. behandeling (Ultra 
Hoge Temperatuur).

BRIE DE MEAUX 
Ingrediënten: rauwe koemelk, zuursel, 
stremsel, zout, penicilium. 
Bewaartemperatuur max. 7 graden. 
 

0,144
  

14,90
  

2,15
 Gewicht kg

 
Prijs €/kg

 
Prijs €

 

Etiket Q

Etiket S

Etiket R

1760
14
0,5

41,5

kJ

g
g
g

 
 
 Welke letter geeft het etiket aan van het voedingsmiddel dat de grootste 

kans op besmetting met Listeria oplevert, Q, R of S? Leg je antwoord uit. 
 

1p 13 Listeria is vooral gevaarlijk voor ongeboren en pasgeboren baby’s en voor 
mensen met een verzwakte afweer. Ook mensen die medicijnen gebruiken om 
de productie van zuur in het verteringskanaal te remmen, zijn extra vatbaar voor 
Listeria. 
 Geef de naam van het orgaan dat een verteringssap met zuur produceert. 
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In je longen neemt het bloed
zuurstof op. 
 
Je hart pompt het zuurstofrijke 
bloed naar alle cellen in je lichaam. 
Die hebben zuurstof nodig om 
glucose af te breken. 
Hierbij komt energie vrij. 
 
Bij de afbraak van glucose ontstaat 
koolstofdioxide als afvalstof. 
Dat wordt via het bloed terug- 
gevoerd naar je longen. 

Hart en longen 

 
 
Chantal maakt een werkstuk met als titel: ‘De samenwerking tussen hart en 
longen’. Bij het zoeken naar informatie op internet vindt ze onderstaande 
afbeelding.   
 

 
 
 

1p 14 In de afbeelding zijn enkele organen in de borstholte weergegeven. 
Tot welke twee orgaanstelsels behoren deze organen? 
A tot het ademhalingsstelsel en het bloedvatenstelsel 
B tot het ademhalingsstelsel en het verteringsstelsel 
C tot het bloedvatenstelsel en het verteringsstelsel 
 

1p 15 Welke bloeddeeltjes vervoeren zuurstof die in de longen wordt opgenomen? 
A de bloedplaatjes 
B de rode bloedcellen 
C de witte bloedcellen 
 

1p 16 Hoe heet het proces waarbij in cellen glucose wordt afgebroken om energie vrij 
te maken? 
 

1p 17 Tot welk levenskenmerk behoort het afbreken van glucose? 
A tot de groei 
B tot het reageren op prikkels 
C tot de stofwisseling 
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1p 18 Het hart pompt bloed met koolstofdioxide naar de longen.   
In de afbeelding is schematisch een doorsnede van het hart weergegeven. 
 

 
 
Welke letter geeft het bloedvat aan dat bloed vanuit het hart naar de longen 
voert? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

1p 19 Welke fase van de werking van het hart is in de afbeelding weergegeven? 
A de hartpauze 
B het samentrekken van de boezems 
C het samentrekken van de kamers 
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Afvalstoffen 

 
 
In de afbeelding worden onder andere organen weergegeven die een rol spelen 
bij het verwijderen van afvalstoffen.   
 

 
 
 

1p 20 Veel afvalstoffen bevinden zich in de urine. 
Welke letter in de afbeelding geeft een orgaan aan dat urine produceert? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 21 Afvalstoffen die ontstaan bij het afbreken van rode bloedcellen, worden met gal 
afgevoerd uit het lichaam. 
 Geef de naam van het orgaan dat gal produceert. 
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licht donker 

7 dagen 7 dagen 

Zuurstofproductie 

 
1p 22 In de 18e eeuw voerde de Nederlandse arts Jan Ingenhousz een experiment uit 

om te onderzoeken onder welke omstandigheden planten zuurstof produceren.  
Hij liet twee kaarsen branden onder twee glazen stolpen totdat ze uitgingen. 
Vervolgens zette hij onder elke stolp een plant. Eén stolp liet hij in het licht 
staan, de ander in het donker. De overige omstandigheden waren gelijk. 
Na zeven dagen probeerde hij elk van de twee kaarsen weer aan te steken. In 
de afbeelding zijn de resultaten weergegeven.   
 

 
 
Uit de resultaten wordt een conclusie getrokken om een antwoord te geven op 
de onderzoeksvraag van Jan Ingenhousz. 
 Schrijf die conclusie op. 
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PCD 

 
 
PCD is de afkorting van de naam van een erfelijke ziekte. Bij iemand met PCD 
kunnen de trilharen in de luchtwegen het slijm niet goed afvoeren. 
 
 

1p 23 Geef de naam van een deel van de luchtwegen waarin zich trilharen bevinden. 
 

1p 24 Om het opgehoopte slijm uit de luchtwegen te verwijderen moet iemand met 
PCD vaak hoesten. 
Verandert de inhoud van de borstkas als je hoest? 
A nee 
B Ja, de inhoud van de borstkas wordt groter. 
C Ja, de inhoud van de borstkas wordt kleiner. 
 

1p 25 Bij veel mannen met PCD komt ook een afwijking aan de zaadcellen voor. Door 
de ziekte bewegen dan de zweepharen van de zaadcellen niet goed. Daardoor 
zwemmen de zaadcellen minder goed. 
 Leg uit waardoor dit een verminderde vruchtbaarheid tot gevolg heeft. 
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1p 26 Bij de helft van de mensen met PCD komt een verkeerde ligging van organen in 
borst- en buikholte voor. Organen die normaal links liggen, bevinden zich dan 
rechts en omgekeerd. Dit noemt men een ‘gespiegelde’ ligging van de organen. 
In de afbeelding wordt de romp weergegeven, van voren gezien. Vier plaatsen 
zijn met een letter aangegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft de plaats aan waar de lever ligt bij iemand met een 
gespiegelde ligging van de organen? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
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middenoor 

Trommelvliesbuisjes 

 

Bij kinderen tussen twee en zes jaar is het plaatsen van een trommelvliesbuisje 
één van de meest voorkomende operaties. De reden voor het uitvoeren van zo’n 
operatie is dat de buis van Eustachius steeds verstopt is. De luchtdruk in het 
middenoor is dan niet gelijk aan de luchtdruk buiten. Het gevolg is dat het 
trommelvlies te strak gespannen staat. Ook hoopt zich vocht op waardoor een 
middenoorontsteking kan ontstaan. Door een buisje in het trommelvlies wordt de 
druk in het middenoor gelijk aan die van de buitenlucht. 

 
2p 27 In de afbeelding zijn enkele delen van het oor met letters aangegeven. 

 

 
 
 Met welke letter wordt de buis van Eustachius aangegeven? En met welke 

letter wordt het trommelvlies aangegeven? Schrijf de juiste letters in het 
schema op de uitwerkbijlage.   

 
1p 28 Als er vocht is opgehoopt in het middenoor, kun je minder goed horen. 

 Leg uit waardoor je minder goed kunt horen als er veel vocht in het 
middenoor is opgehoopt. 

 
1p 29 Een middenoorontsteking kan hevige pijn veroorzaken. Impulsen die door de 

pijnprikkels ontstaan, worden door een bepaald type zenuwcel vanuit het oor 
naar de hersenen geleid. 
Hoe heet zo’n zenuwcel? 
A een bewegingszenuwcel 
B een gevoelszenuwcel 
C een schakelcel 
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Chlamydia 

 
 
Chlamydia is een seksueel overdraagbare aandoening die veroorzaakt wordt 
door een bacterie. De bacteriën nestelen zich in de slijmvliezen van de 
geslachtsorganen. Meestal veroorzaken ze geen ziekteverschijnselen en bij de 
helft van de besmette mensen zijn de bacteriën binnen een jaar door het eigen 
afweersysteem opgeruimd. Is dit niet het geval, dan kunnen de ziekteverwekkers 
ontstekingen veroorzaken in de bijballen, in de prostaat of in de eileiders. 
 
 

1p 30 Heeft de verwekker van chlamydia een celkern? En heeft de verwekker een 
celwand? 
A De verwekker heeft geen celkern en geen celwand. 
B De verwekker heeft alleen een celkern. 
C De verwekker heeft alleen een celwand. 
D De verwekker heeft zowel een celkern als een celwand. 
 

2p 31 In de afbeelding wordt onder andere het voortplantingsstelsel van de man 
weergegeven. 
Een aantal organen is met een letter aangegeven.   
 

 
 
 Welke letter geeft een bijbal aan? En welke letter geeft de prostaat aan? 

Schrijf de juiste letters in het schema op de uitwerkbijlage. 
 

1p 32 Ontsteking van de eileiders kan tot gevolg hebben dat de wanden van de 
eileiders aan elkaar vastkleven. Dit kan onvruchtbaarheid van de vrouw 
veroorzaken. 
 Leg uit waardoor verkleving van de eileiders onvruchtbaarheid kan 

veroorzaken. 
 
 

Pagina: 496Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-12-1-o 16 lees verder ►►►

Moedermelk 

 
 
Na de geboorte drinkt een baby moedermelk.  
De hypofyse van de moeder maakt twee hormonen die een rol spelen bij de 
productie van moedermelk.  
 
 

1p 33 In de afbeelding zijn hormoonklieren in het lichaam van een vrouw 
weergegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft de hypofyse aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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Legenda: 
T=haarvat 
U=spiercel 
V=kliercel 
W=afvoerbuisje 
       =stroomrichting van het bloed 

1p 34 Eén van de twee hormonen, hormoon 1, regelt dat kliercellen in de borst melk 
produceren. Het andere hormoon, hormoon 2, speelt een rol bij het afgeven van 
de melk uit de melkklieren. 
In de afbeelding is een doorsnede van een borst van een zogende moeder 
weergegeven. Onder andere één melkkliertje is vergroot afgebeeld.   
 

 
 
In de afbeelding zijn vier delen aangegeven met de letters T, U, V en W. 
Welke letter in de afbeelding geeft een deel aan waarvan de werking wordt 
geregeld door hormoon 1? 
A letter T 
B letter U 
C letter V 
D letter W 
 

1p 35 Moedermelk bevat onder andere suiker. 
Tot welke groep voedingsstoffen behoort suiker? 
A tot de eiwitten 
B tot de koolhydraten 
C tot de mineralen 
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Ook andere zoogdieren voeden hun jongen met moedermelk. De samenstelling 
van de moedermelk is bij iedere diersoort anders. In het diagram is bij 
verschillende zoogdieren het gehalte aan suiker en vet in de moedermelk 
weergegeven.   
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2p 36 Wat is volgens de gegevens in het diagram het vetgehalte en het suikergehalte 
van de moedermelk van de mens? 
Schrijf je antwoord zó op: 
vetgehalte:  ........................ % 
suikergehalte:  .................... % 
 

1p 37 Uit het diagram blijkt dat bij een pooldier zoals een ijsbeer het vetgehalte van de 
melk veel hoger is dan bij veel andere zoogdieren. In de poolstreken heeft een 
jong dier veel vet nodig, onder andere om een dikke vetlaag op te bouwen. 
Waar bevindt deze vetlaag zich? 
A in de opperhuid 
B in de lederhuid 
C in het onderhuids bindweefsel 
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Glastuinbouw 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 38 tot en met 46. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

1p 38 Op de uitwerkbijlage staan twee uitspraken over de glastuinbouw. 
 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 39 In informatie 1 en 2 worden enkele factoren genoemd die in een kas worden 
geregeld door een computer. 
Worden er abiotische factoren genoemd die door een computer geregeld 
worden? En worden er biotische factoren genoemd die door een computer 
geregeld worden? 
A alleen abiotische factoren 
B alleen biotische factoren 
C zowel abiotische als biotische factoren 
 

1p 40 In informatie 2 staat dat in kassen vaak steenwol wordt gebruikt in plaats van 
tuinaarde.  
In steenwol bevinden zich veel minder bacteriën dan in tuinaarde. 
 Leg uit waardoor er in steenwol minder bacteriën leven dan in tuinaarde. 
 

1p 41 In informatie 3 is een bloem van een komkommerplant weergegeven. Het deel 
waaruit de komkommer groeit is aangegeven met de letter P. 
 Geef de naam van het deel van de bloem dat is aangegeven met de letter P. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 42 In de afbeelding hieronder is schematisch een stukje weefsel uit een paprika 
weergegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft een deel aan dat van kleur verandert als de paprika rijp 
wordt? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

2p 43 Tijdens het rijpingsproces verandert de kleur van een paprika. 
 Noem met behulp van informatie 4 nog twee andere veranderingen die 

tijdens het rijpen in de paprika optreden.  
 

3p 44 In informatie 3 staat dat een oppervlakte van 4200 hectare landbouwgrond wordt 
gebruikt voor groenteteelt in kassen. In de tabel staan gegevens over de 
verdeling van verschillende groentesoorten over deze oppervlakte. 
 Maak van de gegevens uit deze tabel een staafdiagram op het grafiekpapier 

van de uitwerkbijlage. 
 

2p 45 Hugo maakt een salade van 200 gram tomaat, 50 gram rode paprika en 
100 gram komkommer met olijfolie en azijn. Olijfolie en azijn bevatten geen 
vitamine C. 
 Hoeveel milligram vitamine C levert deze salade? Leg je antwoord uit met 

een berekening. 
 

2p 46 Noem een insect uit informatie 5 dat een rol speelt bij de voortplanting van het 
gewas in de kas. Leg uit welke rol dit insect daarbij speelt. 
Schrijf je antwoord zó op: 
insect:  ..................................  
rol:  .......................................  
 
 

einde  
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Glastuinbouw – informatie 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 38 tot en met 46. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 
 

Informatie 1   Kassen 
 

 
 
In de glastuinbouw worden bloemen, fruit en groenten in glazen kassen 
gekweekt (zie de afbeelding). 
De temperatuur, de luchtvochtigheid en de hoeveelheid licht worden in de kas 
voortdurend gemeten. Via een computer wordt geregeld dat deze factoren zo 
gunstig mogelijk zijn voor de groei van de planten. 
Indien nodig wordt de kas verwarmd door het verbranden van aardgas.  
 
 

Informatie 2   Steenwol 
 
In veel kassen groeien de planten met hun wortels niet in aarde, maar in 
steenwol. Dit is door mensen gemaakt materiaal. In steenwol bevinden zich 
geen resten van organismen, zoals dat wel in tuinaarde het geval is. 
Een computer regelt hoeveel water met voedingsstoffen er afgegeven wordt aan 
de steenwol. Water dat niet door de planten wordt opgenomen, wordt 
opgevangen en opnieuw gebruikt. 
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Informatie 3   Groenteteelt 
 
Ruim 10.000 hectare landbouwgrond wordt in Nederland gebruikt voor de 
glastuinbouw. Daarvan wordt 4200 hectare gebruikt voor groenteteelt (zie de 
tabel). 
 
groentesoorten oppervlakte landbouwgrond (ha) 
komkommer  700 
paprika  1200 
tomaat  1100 
overige  1200 
 
 

3.1 Komkommers 
 
De komkommer is een vrucht van een klimplant die eigenlijk in de tropen 
thuishoort. 
De komkommerplanten die voor de tuinbouw worden gebruikt, zijn door kruising 
en selectie ontstaan. Aan deze planten groeien alleen nog vrouwelijke bloemen 
waaruit zonder bevruchting komkommers ontstaan.   
In de afbeelding is een bloem van een komkommerplant weergegeven. Letter P 
geeft het deel van de bloem aan waaruit de komkommer zich ontwikkelt. 
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3.2 Paprika’s 
 

 
 
Paprika’s worden geoogst van maart tot november. De eerste paprika’s die in 
maart worden geplukt, zijn groen. De groene paprika’s die niet worden geplukt, 
verkleuren tijdens het rijpen en worden rood, geel of oranje. Deze verkleuring is 
het gevolg van het veranderen van bladgroenkorrels in kleurstofkorrels. 
 
 

3.3 Tomaten 
 
De bloemen van een tomatenplant zijn geel. De tomaten ontwikkelen zich na 
bestuiving en bevruchting. Er worden veel verschillende typen tomaten geteeld 
(zie de afbeelding).  
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Informatie 4   Voedingswaarde 
 
In de tabel staan gegevens over de voedingswaarde van komkommers, 
paprika’s en tomaten. 
 
per 100 gram voedingsmiddel 
 
voedingsmiddel energie 

(kJ) 
eiwitten 

(g) 
koolhydraten 

(g) 
vetten 

(g) 
vitamine C 

(mg) 
komkommer   34 1 1 0   10 
paprika (groen)   68 1 3 0   70 
paprika (rood) 119 1 6 0 150 
tomaat   48 1 2 0   15 

 
 

Informatie 5    Insecten 
 
Boven in een kas staan de ruiten vaak open. Allerlei insecten kunnen zo de kas 
binnenkomen, waaronder ook insecten die schadelijk zijn voor de teelt. Vooral 
bladluizen, witte vliegen en spintmijten kunnen plagen veroorzaken. Men 
probeert deze insecten biologisch te bestrijden met natuurlijke vijanden. Zo 
worden in de kassen lieveheersbeestjes gebruikt tegen bladluizen, sluipwespen 
tegen witte vliegen en roofmijten tegen spintmijten. 
Soms worden hommels en bijen losgelaten in kassen. Deze insecten voeden 
zich met nectar en stuifmeel. Zij zijn niet schadelijk, maar doen juist nuttig werk 
voor de tuinbouwer. 
 
 
 

einde  
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biologie CSE KB 2012-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

 7  
orgaan letter 
baarmoeder  
placenta  
 

 10  
manier van voedsel opnemen letter 
kleine organismen uit het water zeven  
duiken en vissen vangen  
kleine diertjes oppikken uit de bodem van ondiep water   
 

 27  
deel van het oor letter 
buis van Eustachius  
trommelvlies  
 

 31  
orgaan letter 
bijbal  
prostaat  
 

 38  
uitspraken juist onjuist 
Door het gebruik van kassen kunnen gewassen uit andere 
delen van de wereld in Nederland geteeld worden. 

  

In de glastuinbouw kunnen gewassen ook in andere 
seizoenen groeien dan het geval is buiten de kassen. 

  

 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________    
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 44    
 
 

    
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 scorepunten 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 59 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Een voedselweb 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 2 
de juiste voedselketens: 
− plant(en)  rups  vogel  
− plant(en)  vogel  vos 
− plant(en)  konijn  vos 
 
• drie juiste (groepen) organismen in de juiste volgorde genoemd te 

beginnen met ‘plant(en)’ 1 
• de voedselrelaties op de juiste manier met pijlen aangegeven 1 
 

 3 A 
 
 

Een tandvleesontsteking 
 

 4 B 
 

 5 B 
 
 

Bizons 
 

 6 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(900 : 100) x 1,6 = 14,4 / 14 kg 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 
orgaan letter 
baarmoeder S 
placenta T 
 
per juist ingevulde letter 1 
 
 

De koolmees 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat bij lage temperatuur meer voedingsstoffen 
verbruikt worden (voor het vrijmaken van energie) om de 
lichaamstemperatuur te handhaven. 
 
 

Het Markermeer 
 

 10 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 
manier van voedsel opnemen letter 
kleine organismen uit het water zeven S 
duiken en vissen vangen Q 
kleine diertjes oppikken uit de bodem van ondiep water R 
 
indien drie letters juist ingevuld 2 
indien één of twee letters juist ingevuld 1 
 
 

Listeria 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 2 
• (letter) S 1 
• uit de uitleg moet blijken dat dit voedingsmiddel is gemaakt van rauwe 

melk / dat de andere twee voedingsmiddelen een behandeling hebben 
ondergaan met verhitting (waardoor bacteriën gedood worden) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 1 
de maag 
 
 

Hart en longen 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 1 
verbranding 
 

 17 C 
 

 18 B 
 

 19 C 
 
 

Afvalstoffen 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 1 
de lever 
 
 

Zuurstofproductie 
 

 22 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste conclusie: 
Een plant produceert zuurstof in het licht. 
 
 

PCD 
 

 23 maximumscore 1 
bronchiën / luchtpijp / neus(holte) 
 

 24 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat zaadcellen de eicel dan niet goed kunnen 
bereiken / dat minder zaadcellen de eicel kunnen bereiken. 
 

 26 D 
 
 

Trommelvliesbuisjes 
 

 27 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 
deel van het oor letter 
buis van Eustachius U 
trommelvlies S 
 
per juist ingevulde letter 1 
 

 28 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de geluidstrillingen minder goed doorgegeven 
worden. 
 

 29 B 
 
 

Chlamydia 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 
orgaan letter 
bijbal T 
prostaat R 
 
per juist ingevulde letter 1 
 

 32 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat een (bevruchte) eicel de baarmoeder niet kan 
bereiken / dat zaadcellen een eicel niet kunnen bereiken. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Moedermelk 
 

 33 A 
 

 34 C 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 2 
• vetgehalte: 3% 1 
• suikergehalte: 6,6% 1 
 

 37 C 
 
 

Glastuinbouw 
 

 38 maximumscore 1 
een juist ingevulde tabel: 
 
uitspraken juist onjuist 
Door het gebruik van kassen kunnen gewassen uit 
andere delen van de wereld in Nederland geteeld 
worden. 

X  

In de glastuinbouw kunnen gewassen ook in andere 
seizoenen groeien dan het geval is buiten de kassen. X  

 
Opmerking 
Alleen voor een volledig juist ingevulde tabel mag 1 scorepunt worden 
toegekend. 
 

 39 A 
 

 40 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat zich in steenwol (in tegenstelling tot 
tuinaarde) geen resten van organismen bevinden (waarmee bacteriën zich 
voeden). 
 

 41 maximumscore 1 
vruchtbeginsel / stamper / bloembodem 
 

 42 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 43 maximumscore 2 
de juiste veranderingen: 
− de energiewaarde (per 100 gram) neemt toe 
− de hoeveelheid koolhydraten (per 100 gram) neemt toe 
− de hoeveelheid vitamine C (per 100 gram) neemt toe 
 
per juiste verandering 1 
 

 44 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist diagram:   
 

 
 
• de verticale as is juist ingedeeld en benoemd met de juiste grootheid 

en eenheid 1 
• de getallen uit de informatie zijn juist uitgezet in vier staven 1 
• de categorieën groenten zijn juist bij het diagram aangegeven 1 
 

 45 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
200 gram tomaat bevat 2 x 15 = 30 mg vitamine C 
50 gram rode paprika bevat 0,5 x 150 = 75 mg vitamine C 
100 gram komkommer bevat 10 mg vitamine C 
de salade bevat 30 + 75 + 10 = 115 mg vitamine C 
 
• een juiste berekening van de hoeveelheid vitamine C in de drie 

groenten 1 
• een juiste berekening van de totale hoeveelheid vitamine C met de 

berekende waarden 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 46 maximumscore 2 
• insect: hommel / bij 1 
• rol: uit de uitleg moet blijken dat het insect de bloemen bestuift 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 

einde  
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aanvulling op het correctievoorschrift 2012-1 
 

biologie CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen biologie KB: 
 
 
Op pagina 9 van het correctievoorschrift, bij vraag 43 dient de bestaande tekst te 
worden vervangen door: 
 
maximumscore 2 
de juiste veranderingen:  
− de energiewaarde (per 100 gram) (neemt toe)  
− de hoeveelheid koolhydraten (per 100 gram) (neemt toe)  
− de hoeveelheid vitamine C (per 100 gram) (neemt toe)  
 
per juiste verandering   1 
 
 
Toelichting: 
In het voorbeeld bij vraag 43 ‘Tijdens het rijpingsproces verandert de kleur van een 
paprika’ is de wijze van de verandering ‘van groen naar rood’ niet genoemd. In het 
antwoordmodel is ten onrechte wel de wijze van de verandering ‘neemt toe’ opgenomen.  
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren biologie KB vmbo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
drs H.W. Laan 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2012-1 
 

biologie CSE KB 

 
Centraal examen -vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen biologie KB: 
 
 
Op pagina 9 van het correctievoorschrift, bij vraag 43 dient de bestaande tekst te 
worden vervangen door: 
 
maximumscore 2 
de juiste veranderingen:  
− de energiewaarde (per 100 gram) (neemt toe)  
− de hoeveelheid koolhydraten (per 100 gram) (neemt toe)  
− de hoeveelheid vitamine C (per 100 gram) (neemt toe)  
 
per juiste verandering   1 
 
 
Toelichting: 
In het voorbeeld bij vraag 43 ‘Tijdens het rijpingsproces verandert de kleur van een 
paprika’ is de wijze van de verandering ‘van groen naar rood’ niet genoemd. In het 
antwoordmodel is ten onrechte wel de wijze van de verandering ‘neemt toe’ opgenomen.  
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren biologie KB vmbo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
drs H.W. Laan 
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KB-0191-a-12-2-o 

Examen VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Achter dit examen is een erratum opgenomen.

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 mei

13.30 uur - 15.30 uur
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P 
 

cytoplasma 
vacuole 

Q 
 

bladgroenkorrels 

Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Plantencellen 
 
 
Enkele leerlingen krijgen van hun 
biologiedocent de opdracht om schematisch 
een plantencel te tekenen. In de afbeelding is 
de tekening van Alwin weergegeven.   

 
 

2p 1 Alwin heeft niet de namen van alle delen bij de tekening geschreven.  
Twee delen zijn aangegeven met de letters P en Q. 
 Geef de naam van P en de naam van Q. 
Schrijf je antwoord zó op: 
P =  .......................................  
Q =  .......................................  
 

1p 2 In de volgende les bekijken de leerlingen cellen door een microscoop. Britta 
maakt een preparaat van aardappelcellen in een jodiumoplossing. In de cellen 
bevinden zich korrels die door de jodiumoplossing blauwzwart kleuren (zie de 
afbeelding).   
 

 
 
 Geef de naam van de reservestof die in deze korrels is opgeslagen.  
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Kolibries 
 

Kolibries zijn kleine vogeltjes die voorkomen in 
Amerika. Sommige wegen nauwelijks twee 
gram. Het zijn de enige vogels die in de lucht 
stil kunnen hangen en achteruit, ondersteboven 
en zijwaarts kunnen vliegen.   
 

 
 

1p 3 Er wordt een onderzoek gedaan naar het aantal vleugelslagen en hartslagen per 
tijdseenheid bij verschillende activiteiten van een kolibrie. In de tabel worden 
enkele resultaten weergegeven. 
 

activiteit aantal vleugelslagen 
per seconde 

aantal hartslagen 
per minuut 

stilhangen in de lucht 50 500 

vooruitvliegen 200 1200 

 
Uit de tabel blijkt dat bij het vooruitvliegen het hart sneller klopt dan bij het 
stilhangen in de lucht. Door het sneller kloppen van het hart stroomt het bloed 
sneller. 
 Leg uit waarvoor het nodig is dat bij het vooruitvliegen het bloed sneller 

stroomt dan bij het stilhangen. 
 

1p 4 Als het ‘s nachts koud wordt, verstijven sommige soorten kolibries. Hun 
lichaamstemperatuur daalt dan van 40 °C tot 5 °C. 
 Zal het aantal hartslagen per minuut dan toenemen of afnemen? En zal het 

aantal ademhalingen per minuut dan toenemen of afnemen? Geef je 
antwoord door twee kruisjes te zetten in het schema op de uitwerkbijlage. 
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nieuw stukje 
bloedvat 

bloedvat met
vernauwing 

Hartoperaties 
 

2p 5 Als er kleppen in het hart niet goed werken, is soms een hartoperatie nodig om 
die kleppen te repareren of te vervangen. De meeste klepafwijkingen komen 
voor in de linker harthelft. Hier bevinden zich kleppen in het begin van de aorta 
en tussen de boezem en de kamer. 
 

 
 
In de afbeelding wordt het hart weergegeven. De letters P, Q, R, en S geven de 
plaats van kleppen in het hart aan. 
 Welke letter geeft de aortakleppen aan? En welke letter geeft de kleppen 

aan tussen de linkerboezem en de linkerkamer? Geef je antwoord door twee 
letters op te schrijven in het schema op de uitwerkbijlage. 

 
1p 6 Een ander soort hartoperatie is de bypass-operatie. Zo’n operatie wordt 

uitgevoerd als er een vernauwing is in een bloedvat dat zuurstofrijk bloed naar 
de hartspier voert. Er wordt dan een nieuw stukje bloedvat aangebracht om de 
vernauwing heen (zie de afbeelding).   
 

 
 
In de afbeelding is een bloedvat met een vernauwing aangegeven. 
Hoe heet dit bloedvat? 
A aorta 
B kransader 
C kransslagader 
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1p 7 Voor het nieuwe stukje bloedvat bij een bypass-operatie wordt een bloedvat van 
de patiënt zelf gebruikt. Hiervoor wordt een stukje van een borstslagader of een 
stukje van een beenader weggehaald. 
Drie eigenschappen die een bloedvat kan hebben, zijn: 
1 Het bloedvat maakt kloppende bewegingen. 
2 Het bloedvat heeft kleppen. 
3 Het bloedvat vervoert zuurstofrijk bloed. 
Welke twee cijfers geven eigenschappen aan van een borstslagader? 
A de cijfers 1 en 2 
B de cijfers 1 en 3 
C de cijfers 2 en 3 
 
 

De borstholte 
 

2p 8 De afbeelding is een foto van een deel van een torso. In de borstholte zijn delen 
van verschillende orgaanstelsels te zien.   
 

 
 
Op de uitwerkbijlage staan in een schema de namen van drie orgaanstelsels. 
 Geef met kruisjes in dit schema aan of op de foto delen van deze 

orgaanstelsels zijn te zien. 
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zonder licht
zonder zwaartekracht 

met licht
zonder zwaartekracht 

Groei van kiemplanten 
 
 
De groeirichting van planten wordt voor een groot deel bepaald door de 
zwaartekracht. Als een zaadje kiemt, maakt het niet uit hoe het ligt. Het 
stengeltje groeit altijd omhoog.  
 
 

1p 9 Voor de groei van kiemplanten zijn voedingsstoffen in een zaadje aanwezig.  
In een zaadje bevinden zich koolhydraten. 
Zijn er in een zaadje ook eiwitten aanwezig? En zijn er vetten in aanwezig? 
A geen eiwitten en geen vetten 
B alleen eiwitten 
C alleen vetten 
D zowel eiwitten als vetten 
 

1p 10 Enkele jaren geleden werd tijdens een ruimtereis een experiment gedaan met 
kiemende zaadjes van raketsla. In de ruimte is geen zwaartekracht en groeien 
kiemplantjes alle kanten uit. Onder zulke omstandigheden is het mogelijk om te 
onderzoeken wat de invloed is van andere factoren. 
De afbeelding hieronder geeft de resultaten weer van een onderzoek in de 
ruimte naar de invloed van licht op de groeirichting. 
Het sterretje (*) geeft de plaats aan waar het licht vandaan kwam.   
 

 
 
Uit de resultaten wordt een conclusie getrokken om een antwoord te geven op 
de onderzoeksvraag. 
 Schrijf zo’n conclusie op. 
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Slikken 
 

1p 11 Leerlingen krijgen van hun docent een afbeelding van een doorsnede van een 
deel van het hoofd. De afbeelding is niet volledig. Ze krijgen de opdracht om het 
strotklepje in de afbeelding te tekenen en met een pijltje aan te geven hoe dit 
klepje beweegt als je slikt. 
Hieronder staan tekeningen van vier leerlingen.   
 

 
 
In één tekening is de opdracht van de docent juist uitgevoerd. 
Welke letter geeft deze tekening aan? 
A letter S 
B letter T 
C letter U 
D letter V 
 
 

Cariës 
 
 
Bacteriën die in de mond leven kunnen cariës veroorzaken. Cariës is een ander 
woord voor tandbederf. De bacteriën maken zuren die de harde, buitenste laag 
van tanden aantasten. Zo ontstaan gaatjes. 
 
 

1p 12 Hoe heet de harde, buitenste laag van tanden? 
A cement 
B glazuur 
C tandbeen 
 

1p 13 Tandartsen raden soms aan om direct na een maaltijd kauwgom te kauwen. De 
hoeveelheid speeksel neemt dan toe waardoor de kans op cariës kleiner wordt. 
 Leg uit dat door meer speeksel de kans op cariës kleiner wordt. 
 
 

Pagina: 527Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-12-2-o 8 lees verder ►►►

PDS 
 
 
PDS is de afkorting van de naam van een ziekte die het ‘prikkelbare 
darmsyndroom’ wordt genoemd. 
Bij deze ziekte zijn de peristaltische bewegingen van de dikke darm te krachtig. 
Dit heeft krampen en buikpijn tot gevolg. 
 
 

1p 14 De afbeelding is een foto van een torso. Enkele delen zijn met een letter 
aangegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft de dikke darm aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 15 Noteer een functie van de peristaltische bewegingen van de darmen. 
 

1p 16 Mensen met PDS hebben vaak last van verstopping. 
Daarom wordt hun aangeraden om vezelrijk voedsel te eten en veel water te 
drinken. 
Welk voedsel bevat veel vezels?  
A alleen dierlijk voedsel 
B alleen plantaardig voedsel 
C zowel dierlijk voedsel als plantaardig voedsel 
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Licht en fotosynthese 
 
 
Enkele leerlingen doen een experiment om de invloed 
van lichtsterkte op de fotosynthese te onderzoeken. 
In de afbeelding wordt de proefopstelling weergegeven 
die ze gebruiken. De opstelling staat in een donkere 
ruimte. 

 
 

1p 17 Als het waterplantje met licht wordt beschenen, produceert het gasbelletjes. De 
hoeveelheid licht van de lamp kan worden ingesteld: hoe hoger het voltage, des 
te feller brandt de lamp. Het aantal gasbelletjes in een bepaalde tijd is een maat 
voor de hoeveelheid fotosynthese. 
 Geef de naam van het gas dat door het plantje wordt geproduceerd bij de 

fotosynthese. 
 

1p 18 Jordy telt bij vier verschillende voltages hoeveel gasbelletjes er in één minuut 
geproduceerd worden. Zijn resultaten staan in de tabel. 
 

voltage aantal gasbelletjes in 1 minuut 
  4 volt   2 

  6 volt 35 

  9 volt 47 

12 volt 31 

 
Bij het bespreken van zijn resultaten zegt Jordy dat hij verwacht had, dat bij 
12 volt meer gasbelletjes geproduceerd zouden worden dan bij 9 volt. 
Hij denkt dat er te weinig koolstofdioxide in het water was. 
 Leg uit waardoor er minder gasbelletjes geproduceerd worden als er minder 

koolstofdioxide in het water is. 
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leverader
 
 
 

leverslagader 
 
 
 

poortader 

Urinezuur 
 
 
Overtollige eiwitten worden afgebroken in de lever. Hierbij ontstaat de afvalstof 
urinezuur. Urinezuur wordt door het bloed uit de lever afgevoerd.  
 
 

1p 19 In de afbeelding is de lever weergegeven met enkele bloedvaten en een deel 
van de dunne darm.   
 

 
 
Door welk bloedvat wordt bloed met urinezuur uit de lever afgevoerd? 
A door de leverader 
B door de leverslagader 
C door de poortader 
 

1p 20 Urinezuur wordt uit het bloed verwijderd en met de 
urine uit het lichaam afgevoerd. 
In de afbeelding worden enkele organen in de 
buikholte met een letter aangegeven.   
Welke letter geeft een orgaan aan dat urinezuur uit 
het bloed verwijdert? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
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2p 21 Bij iemand met jicht wordt urinezuur niet goed uitgescheiden en hoopt het zich 
op in het bloed. Dit veroorzaakt onder andere pijnlijke ontstekingen in 
gewrichten.  
Bepaalde stoffen in het voedsel hebben een nadelige invloed op jicht. Een 
voorbeeld hiervan is de stof purine. Hoe meer purine in het voedsel des te meer 
urinezuur ontstaat er in het lichaam. 
Een persoon met jicht wordt geadviseerd om voeding te kiezen met zo weinig 
mogelijk purine. 
Hieronder wordt de samenstelling van twee maaltijden gegeven en de 
hoeveelheid purine in verschillende voedingsmiddelen. 
 

maaltijd 1 
 
200 gram aardappelen 
150 gram spinazie 
150 gram kalfsvlees 
100 gram banaan 

maaltijd 2 
 
150 gram witte rijst 
200 gram komkommer 
100 gram kippenborst 
100 gram yoghurt 

 

voedingsmiddel milligram purine per 100 gram 
aardappelen  20 

witte rijst  54 

bloemkool  37 

komkommer  7 

spinazie  64 

kalfsvlees 148 

runderlap 112 

kippenborst 252 

meloen  26 

banaan  57 

yoghurt  0 

 
 Welke maaltijd kan iemand met jicht het beste kiezen? Leg je antwoord uit 

met een berekening. 
 

1p 22 De lever heeft nog andere functies dan het afbreken van eiwitten. 
Enkele functies die organen kunnen hebben zijn: 
1 het afbreken van rode bloedcellen; 
2 het produceren van gal; 
3 het produceren van insuline. 
Welke twee cijfers geven functies van de lever aan? 
A de cijfers 1 en 2 
B de cijfers 1 en 3 
C de cijfers 2 en 3 
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Astma 
 

1p 23 Bij sommige mensen kan huisstof of stuifmeel een astma-aanval veroorzaken. 
Kringspieren in de kleinste vertakkingen van de bronchiën trekken zich dan 
samen en er wordt daar extra slijm geproduceerd. Hierdoor wordt de ademhaling 
moeilijker. 
 Leg uit dat de ademhaling moeilijker wordt door het samentrekken van deze 

spieren en de extra slijmproductie. 
 

1p 24 Het hormoon adrenaline verlicht de gevolgen van een astma-aanval doordat de 
samengetrokken spieren in de luchtwegen ontspannen. 
Adrenaline wordt vanuit de bijnieren met het bloed door het lichaam vervoerd. 
Het hormoon komt daarbij ook in de longslagader terecht. 
Stroomt bloed met adrenaline door het hart als het vanuit de bijnieren via de 
kortste weg naar de longslagader wordt vervoerd? Zo ja, hoe vaak stroomt dit 
bloed dan door het hart? 
A nee 
B ja, eenmaal 
C ja, tweemaal 
 

1p 25 Adrenaline heeft naast het effect op de gevolgen van een astma-aanval ook 
invloed op de hartslag en de bloeddruk. Men heeft daarom medicijnen voor 
astmapatiënten ontwikkeld die eenzelfde werking hebben als adrenaline, maar 
die de hartslag en de bloeddruk niet beïnvloeden. 
Op de uitwerkbijlage staat een schema. 
 Geef in dit schema aan wat de invloed is op de hartslag en de bloeddruk als 

de hoeveelheid adrenaline in het bloed toeneemt. Doe dit door de juiste 
woorden te omcirkelen. 
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De Nijmeegse Vierdaagse 
 
 
Tijdens de Nijmeegse Wandelvierdaagse legt 
elke deelnemer dagelijks grote afstanden af. 
De vierdaagse van 2006 viel samen met een 
hittegolf. Op de eerste dag werd het wel 
34 °C in de schaduw. Op deze dag kwamen 
er bijna 300 meldingen binnen van mensen 
die onwel geworden waren.   

 
 

1p 26 Tijdens inspanning bij hoge temperatuur 
verliest het lichaam veel vocht door 
zweten.  
In de afbeelding is een stukje huid 
weergegeven. De zweetklieren krijgen 
water en opgeloste stoffen aangevoerd 
door bloedvaatjes in de huid.   
Hoe heet de laag van de huid waarin deze 
bloedvaatjes zich bevinden? 
A de hoornlaag 
B de kiemlaag 
C de lederhuid 
 
 
 

1p 27 Om uitdroging van het lichaam tegen te gaan werd aangeraden veel te drinken.  
Veel deelnemers vertoonden ook verschijnselen van zoutgebrek. 
 Leg uit waardoor dit zoutgebrek werd veroorzaakt. 
 

1p 28 Bij enkele deelnemers hadden de extreme omstandigheden en de grote 
inspanning hartritmestoornissen tot gevolg. Bij hartritmestoornissen verloopt het 
samentrekken van de hartspier niet goed. Dit kan ernstige gevolgen hebben 
voor die delen van het hart die het bloed rechtstreeks in de kleine en de grote 
bloedsomloop pompen. 
Welk deel van het hart pompt het bloed rechtstreeks de grote bloedsomloop in? 
A de linkerboezem 
B de linkerkamer 
C de rechterboezem 
D de rechterkamer 
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Afrikaanse hardlopers 
 
 
Hardlopers uit bepaalde delen van Oost-Afrika winnen veel meer lange-afstand-
wedstrijden dan lopers uit andere delen van de wereld. Hoe het komt dat deze 
mensen zo goed kunnen hardlopen, is niet echt duidelijk. 
Bekend is dat ze gewend zijn kilometers te rennen bijvoorbeeld om naar school 
te gaan. Andere mogelijke oorzaken zijn: de lichaamsbouw, de voeding en de 
hoge ligging van hun woongebied. 
 
 

1p 29 De voeding van deze Afrikaanse hardlopers verschilt niet veel van die van 
andere Oost-Afrikanen. Net als die eten ze veel groente en fruit, weinig vlees of 
vis en veel graanproducten. 
Vooral voedingsmiddelen met veel zetmeel leveren energie voor het hardlopen. 
Welke van de genoemde voedingsmiddelen bevatten vooral veel zetmeel? 
A graanproducten 
B groente en fruit 
C vlees en vis 
 

1p 30 De Afrikaanse hardlopers komen allemaal uit een paar kleine gebieden die op 
meer dan 2000 meter hoogte liggen. Hier is het zuurstofgehalte van de lucht 
veel lager dan op zeeniveau. Het lichaam past zich aan grote hoogte aan door 
het maken van extra bloeddeeltjes van een bepaald type. Hierdoor kan het bloed 
meer zuurstof opnemen. 
Welke bloeddeeltjes worden hier bedoeld? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 
 

Q-koorts 
 
 
Q-koorts is een ziekte die door geiten, runderen en schapen op de mens 
overgedragen kan worden. Besmette mestdeeltjes kunnen over grote afstand 
door de lucht worden verspreid. Het inademen van zulke deeltjes is de 
belangrijkste manier van besmetting. 
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1p 31 Bij het inademen passeren besmette mestdeeltjes de volgende delen van het 
ademhalingsstelsel: 

  bronchiën – longblaasjes – luchtpijp 

In welke volgorde worden deze delen gepasseerd bij het inademen?  
A bronchiën – longblaasjes – luchtpijp 
B bronchiën – luchtpijp – longblaasjes 
C longblaasjes – bronchiën – luchtpijp 
D longblaasjes – luchtpijp – bronchiën 
E luchtpijp – bronchiën – longblaasjes 
F luchtpijp – longblaasjes – bronchiën 
 
 
De verschijnselen van Q-koorts lijken veel op die van griep. Eén van de 
verschijnselen is koorts, waarbij de lichaamstemperatuur stijgt. Als de 
lichaamstemperatuur te hoog is, worden de bloedvaten in de huid wijder. Dit 
wordt geregeld door een centrum in de hersenstam. Vanuit dit centrum worden 
via het ruggenmerg impulsen geleid naar spieren in de wand van de bloedvaten. 
 
 

1p 32 Door welke zenuwcellen worden de impulsen geleid op weg van de hersenstam 
via het ruggenmerg naar de huidbloedvaten? 
A alleen door bewegingszenuwcellen 
B alleen door schakelcellen 
C zowel door bewegingszenuwcellen als door schakelcellen 
 

1p 33 In de afbeelding wordt een deel van het zenuwstelsel weergegeven. 
 

 
 
Welke letter geeft de hersenstam aan?   
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
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vruchtbeginsel
zaadbeginsel 
bloembodem 

kers

Een kersenboom 
 
 
In de maanden april en mei bloeien de 
kersenbomen. Aan de takken bevinden zich 
dan grote aantallen witte bloemen. Uit de 
bloemen ontwikkelen zich na bestuiving en 
bevruchting de kersen. Deze vruchten zijn 
in juni of juli rijp en worden dan geplukt.  
 

 
 

2p 34 De afbeelding hieronder toont een bloem en een vrucht van een kersenboom. 
Enkele delen van de bloem zijn aangegeven met letters.   
 

 
 
 Welke letter geeft een kroonblad aan? En welke letter geeft een meeldraad 

aan? Geef je antwoord door twee letters op te schrijven in het schema op de 
uitwerkbijlage. 

 
1p 35 Een kers ontwikkelt zich uit een kersenbloem. 

Drie delen van de bloem zijn in de afbeelding met hun naam aangegeven. 
Uit welk van die delen groeit een kers? 
A uit de bloembodem 
B uit het vruchtbeginsel 
C uit het zaadbeginsel 
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Zwangerschap en geboorte 
 

2p 36 Het diagram hieronder toont de lengte en het gewicht van een ongeboren baby 
tijdens de zwangerschap.   
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 Lees uit het diagram af hoe lang en hoe zwaar de ongeboren baby was op 

de leeftijd van 28 weken. 
Schrijf je antwoord zó op: 
lengte:  ..................................  cm 
gewicht:  ................................  kg 
 

1p 37 Na ongeveer 40 weken wordt de baby geboren.  
In de afbeelding wordt een fase van de geboorte 
weergegeven.   
Hoe wordt deze fase genoemd? 
A het indalen 
B de ontsluiting 
C de uitdrijving 
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2p 38 Als de baby geboren is, volgt de nageboorte (zie de afbeelding hieronder).   
 

 
 
Tijdens de nageboorte worden (delen van) bepaalde organen verwijderd uit de 
baarmoeder. 
 Noem twee van zulke organen. 
 
 

Lepelaars 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 39 tot en met 47. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

1p 39 In informatie 1 is een foto van een lepelaar te zien. Uit de informatie is af te 
leiden dat de foto is gemaakt in de zomer. 
 Leg uit waaraan je aan de lepelaar kunt zien dat de foto is gemaakt in de 

zomer. 
 

1p 40 De snavel van de lepelaar is aangepast aan het zoeken van voedsel in een 
bepaalde omgeving (zie informatie 1 en 2). Ook de poten en de nek van de 
vogel zijn hieraan aangepast. 
 Aan welk kenmerk van de poten en de nek is die aanpassing te zien? 
 

2p 41 Waterverontreiniging heeft nadelige gevolgen voor lepelaars. 
 Leg met behulp van informatie 2 uit dat waterverontreiniging een afname van 

het aantal lepelaars tot gevolg kan hebben. 
 

1p 42 In informatie 3 worden enkele delen van het verteringsstelsel van een vogel met 
een letter aangegeven. 
Welke letter geeft het deel aan waarin na vertering de grootste hoeveelheid 
voedingsstoffen wordt opgenomen in het bloed? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 43 Hoe heet het orgaan dat in informatie 3 wordt aangegeven met de letter S? 
A eileider  
B endeldarm 
C urineleider 
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2p 44 Maak op de uitwerkbijlage een lijndiagram van het aantal broedparen in 
Nederland in de jaren 2000 tot en met 2007 met behulp van de gegevens uit 
informatie 4. 
 

2p 45 In 2007 waren er 4000 broedparen lepelaars in heel West-Europa. 
 Hoeveel procent van het totaal aantal broedparen in West-Europa broedde 

in 2007 in Nederland? Leg je antwoord uit met een berekening. 
 

2p 46 In de informatie worden verschillende factoren genoemd die een oorzaak 
kunnen zijn voor de afname van de populatie lepelaars in de vorige eeuw.  
Eén van deze factoren is waterverontreiniging. 
 Noem nog twee andere factoren uit de informatie. 
 

1p 47 Aan het eind van de zomer vertrekken de lepelaars uit Nederland (zie 
informatie 5). 
 Noem de inwendige prikkel die dit gedrag volgens de informatie veroorzaakt. 
 
 
 

einde  
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erratumblad 2012-2 
 

biologie CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen biologie KB vmbo op dinsdag 19 juni, aanvang 13.30 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op het voorblad van het opgavenboekje moet de datum  
 
dinsdag 19 mei 
 
vervangen worden door: 
 
dinsdag 19 juni 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Bijlage VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze bijlage bevat informatie. 

 

tijdvak 2
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Lepelaars - informatie 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 39 tot en met 47. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 
 

Informatie 1  Kenmerken van de lepelaar 
 

 
 
De lepelaar leeft in moerassige en andere waterrijke gebieden. De vogel broedt 
in Europa maar op enkele plaatsen, onder andere in Nederland. 
De lepelaar heeft een lengte van 80 tot 93 centimeter. De snavel is zwart met 
een geel uiteinde.  
’s Winters zijn alle veren wit, ’s zomers heeft de vogel een gele borstband.  
Tot het zomerkleed behoort ook een kuif van lange, afhangende veren op het 
achterhoofd.   
 
 

Informatie 2  Voedsel zoeken 
 
De lepelaar zoekt zijn voedsel lopend in ondiep water. Met zijn snavel maakt hij 
in het water heen en weer maaiende bewegingen om kleine vissen op te jagen.  
De belangrijkste prooi van de lepelaar is de driedoornige stekelbaars. Die komt 
vooral voor in water met veel watervlooien, het voedsel van de stekelbaars. 
Watervlooien voeden zich met plankton, dat bestaat uit kleine plantjes en 
diertjes. Waterverontreiniging heeft een nadelige invloed op het aantal 
watervlooien. 
Het gebied waar lepelaars voedsel zoeken, is soms tientallen kilometers 
verwijderd van de plek waar ze broeden. De toename van vossen, die eieren uit 
hun nesten roven, heeft tot gevolg gehad dat lepelaars in een aantal gebieden 
niet meer broeden. 
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slokdarm 
 
 

hart 
eierstok 

nier 
 

S 
 
 
cloaca 

Informatie 3  De vogelromp 

 

In de afbeelding worden schematisch enkele organen in de romp van een 
vrouwelijke vogel weergegeven. De urineleiders en het laatste deel van de darm 
komen samen uit in één afvoeropening, de zogenaamde cloaca. Ook de eileider 
komt hierin uit.   
Een ei wordt inwendig bevrucht in de eileider. Daarna wordt er een kalkschaal 
omheen gevormd. Voor de schaal wordt kalk gebruikt die uit het voedsel wordt 
opgenomen. 
De overige organen hebben dezelfde namen en overeenkomstige functies als 
die van de mens. 
 
 

Informatie 4  Aantallen broedparen 
 
In het verleden zijn verschillende waterrijke gebieden in Nederland drooggelegd. 
Dit heeft grote invloed gehad op het aantal lepelaars.  
Rond 1900 was het aantal broedparen in Nederland ongeveer 500.  
In 1969 waren er nog maar 150 broedparen. 
Na het invoeren van een beschermingsplan in de jaren negentig van de vorige 
eeuw zijn de aantallen broedparen weer toegenomen (zie de tabel). 

 
jaar 

aantal 
broedparen 

in Nederland 
2000 1025 

2001 1145 

2002 1500 

2003 1300 

2004 1750 

2005 1500 

2006 1875 

2007 1900 
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Informatie 5  Wegvliegen 
 
Aan het eind van de zomer is de tijd van rust voorbij. De hoeveelheden van 
bepaalde hormonen in het bloed veranderen. Dit heeft tot gevolg dat de 
lepelaars duizenden kilometers naar het zuiden vliegen om daar te 
overwinteren. 
 
 

einde  
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biologie CSE KB 2012-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 

 4  
 neemt toe neemt af 

aantal hartslagen per minuut   
aantal ademhalingen per minuut   

 
 5  

 letter 

aortakleppen  
kleppen tussen linkerboezem en linkerkamer  

 
 8  

delen van het ja nee 

ademhalingsstelsel   
bloedvatenstelsel   
verteringsstelsel   

 
 25  

 invloed van een toename van de 
hoeveelheid adrenaline in het bloed

 
aantal hartslagen per minuut wordt 
 

 
groter / kleiner 

 
bloeddruk wordt 
 

 
hoger / lager 

 
 

 34  
 letter 

kroonblad  
meeldraad  

 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 44   

  

1000

 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  

Pagina: 546Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



KB-0191-a-12-2-oE*   

erratumblad 2012-2 
 

biologie CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen biologie KB vmbo op dinsdag 19 juni, aanvang 13.30 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op het voorblad van het opgavenboekje moet de datum  
 
dinsdag 19 mei 
 
vervangen worden door: 
 
dinsdag 19 juni 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 scorepunten 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 58 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Plantencellen 
 

 1 maximumscore 2 
• P = celwand 1 
• Q = (cel)kern 1 
 

 2 maximumscore 1 
zetmeel 
 
 

Kolibries 
 

 3 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er meer brandstof / zuurstof naar de 
(vleugel)spieren gevoerd wordt / meer afvalstoffen afgevoerd worden. 
 

 4 maximumscore 1 
een juist ingevuld schema: 
 neemt toe neemt af 
aantal hartslagen per minuut  X 
aantal ademhalingen per minuut  X 

 
Opmerking 
Alleen voor een volledig juist ingevuld schema mag 1 scorepunt worden 
toegekend. 
 
 

Hartoperaties 
 

 5 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 letter 
aortakleppen R 
kleppen tussen linkerboezem en linkerkamer S 

 
per juist ingevulde letter 1 
 

 6 C 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 B 
 
 

De borstholte 
 

 8 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 
delen van het ja nee 
ademhalingsstelsel X  
bloedvatenstelsel X  
verteringsstelsel X  

 
indien drie kruisjes juist ingevuld 2 
indien twee kruisjes juist ingevuld 1 
indien één of geen kruisje juist ingevuld 0 
 
 

Groei van kiemplanten 
 

 9 D 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste conclusie: 
(Stengels van) kiemplanten groeien naar het licht toe. 
 
 

Slikken 
 

 11 B 
 
 

Cariës 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg:  
− Speeksel bevat bacteriedodende stoffen. 
− Speeksel bevat stoffen die het glazuur herstellen. 
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 KB-0191-a-12-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

PDS 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste functies: 
− voedsel (met verteringssappen) mengen 
− voedsel verder duwen 
− voedsel kneden 
 

 16 B 
 
 

Licht en fotosynthese 
 

 17 maximumscore 1 
zuurstof 
 

 18 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat koolstofdioxide nodig is voor de 
fotosynthese. 
 
 

Urinezuur 
 

 19 A 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
maaltijd 2, want: 
maaltijd 1 bevat (2 x 20) + (1,5 x 64) + (1,5 x 148) + 57 = 415 mg purine 
maaltijd 2 bevat (1,5 x 54) + (2 x 7) + 252 = 347 mg purine 
 
• een juiste berekening van de hoeveelheid purine in beide maaltijden 1 
• een juiste conclusie uit de berekende waarden 1 
 

 22 A 
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 KB-0191-a-12-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Astma 
 

 23 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de ademhalingswegen nauwer worden. 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 1 
de juiste woorden in het schema aangegeven: 
− bij ‘aantal hartslagen per minuut wordt’: groter 
− bij ‘bloeddruk wordt’: hoger 
 
Opmerking 
Alleen voor een volledig juist ingevuld schema wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

De Nijmeegse Vierdaagse 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat tijdens het zweten (behalve water) zouten 
worden afgegeven. 
 

 28 B 
 
 

Afrikaanse hardlopers 
 

 29 A 
 

 30 B 
 
 

Q-koorts 
 

 31 E 
 

 32 C 
 

 33 C 
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 KB-0191-a-12-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Een kersenboom 
 

 34 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 
 letter 
kroonblad T 
meeldraad S 

 
per juist ingevulde letter 1 
 

 35 B 
 
 

Zwangerschap en geboorte 
 

 36 maximumscore 2 
• lengte: 38 (cm) 1 
• gewicht: 1 (kg) 1 
 

 37 C 
 

 38 maximumscore 2 
de juiste organen: 
− de navelstreng  
− de placenta/moederkoek 
− de vruchtvliezen 
 
per juist genoemd orgaan 1 
 
 

Lepelaars 
 

 39 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat op de foto een kuif / een anders gekleurde 
borstband is te zien. 
 

 40 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het aan de lengte van de poten en de 
nek te zien is. 
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 KB-0191-a-12-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 41 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat:  
• (door waterverontreiniging) het aantal watervlooien afneemt 1 
• waardoor er een afname van het aantal stekelbaarzen / voedsel voor 

lepelaars ontstaat 1 
 

 42 C 
 

 43 A 
 

 44 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist diagram:   

 
• de assen zijn juist ingedeeld en benoemd 1 
• de getallen uit de tabel zijn juist als punten uitgezet en met een juiste 

lijn verbonden 1 
 

 45 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(1900 : 4000) x 100% = 47,5% / 48% 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
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 KB-0191-a-12-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 46 maximumscore 2 
de juiste factoren: 
• (toename van het aantal) vossen 1 
• het droogleggen van gebieden 1 
 

 47 maximumscore 1 
(andere hoeveelheden van bepaalde) hormonen (in het bloed) 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 

einde  
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KB-0191-a-11-1-o 

Examen VMBO-KB 

2011 
 

 >> mei?? ?? 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 19 mei
13.30 - 15.30 uur
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 KB-0191-a-11-1-o 2 lees verder ►►►

 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 

Organen in de buikholte 
 
 

 
 
In de afbeelding zijn enkele organen weergegeven die zich in de buikholte van 
een mens bevinden. In deze organen worden afvalstoffen uit het bloed 
verwijderd en afgevoerd met de urine. De urine wordt verzameld en tijdelijk 
opgeslagen totdat je gaat plassen.   
 
 

2p 1 In de informatie hierboven worden enkele taken van de organen in de afbeelding 
genoemd. In een tabel op de uitwerkbijlage staan twee van deze taken. 
In de afbeelding worden enkele delen aangegeven met de letters P, Q en R. 

 Welke twee van deze letters geven de delen aan met de taken die in de 
tabel worden genoemd? Geef je antwoord door de twee letters in te vullen in 
de tabel op de uitwerkbijlage. 

 
1p 2 Als je plast, wordt de urine afgevoerd door het deel dat in de afbeelding 

aangegeven wordt met de letter S. 
 Hoe heet het orgaan dat wordt aangegeven met S? 
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 KB-0191-a-11-1-o 3 lees verder ►►►

Planten en dieren 
 

1p 3 Zowel planten als dieren hebben weefsels en organen. 
In de afbeelding is een cel uit een plantaardig weefsel schematisch 
weergegeven. 
Enkele delen zijn met letters aangegeven.   
 

 
 
Welke twee letters geven delen aan die ook aangetroffen kunnen worden in 
dierlijk weefsel? 
A de letters P en Q 
B de letters P en R 
C de letters Q en R 
 

1p 4 Een blad is een orgaan van een plant.  
 Noem een ander orgaan van een plant. 
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 KB-0191-a-11-1-o 4 lees verder ►►►

Een determineertabel 
 

2p 5 In een boek over planten die in en om het water leven, staat een 
determineertabel. 
Hieronder staat een deel van deze tabel. 
 
Determineertabel voor een aantal planten in en om het water 
 

1 a. Alle bladeren van de plant bevinden zich onder water ................................................2 
 b. De plant heeft bladeren boven en/of op het water ......................................................5 
 
2 a. De bladeren hebben een gladde rand ...........................................................waterpest 
 b. De bladeren hebben geen gladde rand ......................................................................3 
 
3 a. De bladeren zijn veervormig................................................................... aarvederkruid 
 b. De bladeren zijn niet veervormig ................................................................................4 
 
4 a. De plant stinkt als je hem stuk wrijft .............................................................. kranswier 
 b. De plant stinkt niet als je hem stuk wrijft....................................................... hoornblad 
 
5 a. De plant heeft bladeren die op het water drijven.........................................................6 
 b. De plant heeft bladeren die boven water uitsteken .....................................................7 
 
6  a. De bladeren zijn klein en rond en de bloemen zijn wit ..................................kikkerbeet 
 b. De bladeren zijn lang en smal en de bloemen onopvallend gekleurd ..........fonteinkruid 
 
7 a. De bladeren boven water hebben een pijlvorm ................................................pijlkruid 
 b. De bladeren boven water zijn lang en smal met een stekelige rand .........krabbescheer 

 
 Noem twee planten uit de determineertabel waarvan alle bladeren zich 

onder water bevinden. 
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 KB-0191-a-11-1-o 5 lees verder ►►►

De maretak 
 
 
De maretak is een kleine struik die op takken van bepaalde bomen kan groeien 
(zie de afbeelding).   
 

boomtak

maretak

 
 
De maretak neemt water en zouten op uit transportvaten van de boom. De plant 
heeft het hele jaar door groene blaadjes. Vroeg in het voorjaar ontwikkelen zich 
de bloemen van de maretak, voordat de boom waarop hij groeit bladeren heeft. 
Een struik maretak heeft alleen mannelijke of alleen vrouwelijke bloemen. De 
bloemen worden zowel door de wind als door insecten bestoven. In het najaar 
ontwikkelen zich witte besjes die door vogels zoals lijsters gegeten worden. De 
plakkerige zaadjes blijven aan een boom kleven en kunnen daar ontkiemen. 
 
 

1p 6 De bloemen ontwikkelen zich vóórdat de boom waarop de maretak groeit, 
bladeren heeft. 

 Leg uit wat het voordeel daarvan is voor de voortplanting van de maretak. 
 

1p 7 Leg met behulp van de informatie hierboven uit hoe de zaden van de maretak 
worden verspreid. 
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 KB-0191-a-11-1-o 6 lees verder ►►►

Patatje zonder 
 
 
Voor een praktische opdracht biologie moeten leerlingen gegevens over de 
voedingswaarde van een voedingsmiddel opzoeken.  
Daisy en Leon, allebei vijftien jaar oud, gaan hiervoor naar een snackbar. Ze 
eten allebei een bakje patat. Op het bakje staan productgegevens. Ze willen die 
voor hun opdracht gebruiken, maar ze snappen niet alles. Ze vragen uitleg aan 
de patatbakker. Hun aantekeningen worden weergegeven in de afbeelding. 
 

kJ E = eiwit
V = vet
K = koolhydraten
Z = zout

1421 kJ

E 5 g

V

K 42 g

Z

17 g

1,3 g

dit is per portie patat

 
 
Op school werken ze hun opdracht verder uit. Ze gebruiken daarbij 
onderstaande informatie van het Voedingscentrum.   
 

ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  
leeftijd 

(jongens) 
energie 
(kJ/dag) 

eiwit 
(g/dag) 

  1 -   4 
   4 -   7 
  7 - 10 
10 - 13 
13 - 16 
16 - 19 

 5.400 
 7.300 
 8.500 
 9.500 
11.100 
12.500 

35 
47 
54 
61 
70 
81 

 
 

1p 8 Leon kijkt op het etiket hoeveel van de verschillende voedingsstoffen hij heeft 
binnengekregen met het bakje patat. 

 Hoeveel gram eiwit moet de rest van zijn voeding die dag bevatten om aan 
zijn ADH te komen? 

 
2p 9 Op het bakje staat aangegeven hoeveel kJ aan energie het bakje patat levert. 

Met de informatie van het Voedingscentrum rekent Leon uit, hoeveel procent dit 
is van de ADH aan energie voor een jongen van zijn leeftijd. 

 Hoeveel procent van de ADH aan energie levert het bakje patat Leon op? 
Leg je antwoord uit met een berekening. 

 
1p 10 In de klas hangt een poster van de Schijf van Vijf. Patat wordt gemaakt van 

aardappels en is ingedeeld in dezelfde groep als brood en rijst. 
 Verklaar met behulp van de informatie dat patat in die groep is ingedeeld. 
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 KB-0191-a-11-1-o 7 lees verder ►►►

Zwanger worden? 
 

1p 11 Kelly zoekt informatie voor een spreekbeurt over zwanger worden. In een 
voorlichtingsfolder vindt ze de volgende tekst. 
 
 
Zwanger worden 
Bij de vrouw komt eenmaal in de vier weken een eicel uit een eierstok vrij. Deze 
eicel kan maar gedurende twaalf uur bevrucht worden. Enkele dagen na een 
bevruchting vindt er een innesteling plaats. Als er geen bevruchting is, sterft de 
eicel. Twee weken later wordt het baarmoederslijmvlies afgebroken. 
 
 

 Hoe wordt het afbreken van het baarmoederslijmvlies genoemd? 

 
2p 12 Kelly leest verder in de voorlichtingsfolder. 

 
 
Een zwangerschap is te voorkomen door: 
1 te verhinderen dat de zaadcellen in het lichaam van de vrouw komen, 
2 te verhinderen dat er een eicel vrijkomt uit een eierstok, 
3 te verhinderen dat er na een bevruchting innesteling plaatsvindt. 
 
 
In de voorlichtingsfolder worden drie manieren genoemd om een zwangerschap 
te voorkomen: 1, 2 en 3. 
In de tabel op de uitwerkbijlage staan drie voorbehoedmiddelen genoemd. 

 Op welke manier wordt bij elk van die voorbehoedmiddelen een 
zwangerschap voorkomen? Geef je antwoord door elk van de cijfers 1, 2 en 
3 op de juiste plaats in te vullen in de tabel op de uitwerkbijlage. 
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 KB-0191-a-11-1-o 8 lees verder ►►►

slijmlaag dode cellen 

Legenda: 
a = dekweefsel 
b = weefsel met bloedvaten 

slijmlaag 

huid 

luchtpijp 

slokdarm

Weefsels en organen 
 
 
Weefsels die de buitenkant van het lichaam en de holten binnenin het lichaam 
bedekken, worden dekweefsels genoemd. De cellen van deze weefsels vormen 
een aaneengesloten laag. Onder dekweefsel bevindt zich weefsel met 
bloedvaten.   
In de afbeelding worden drie typen dekweefsel weergegeven. 
 

 
 
 

2p 13 De afbeelding hieronder is een foto van een torso. Drie delen worden met de 
naam aangegeven.   

 
De drie aangegeven lichaamsdelen staan in een tabel op de uitwerkbijlage. 

 Welk type dekweefsel bevindt zich in elk van de aangegeven delen? 
 Geef je antwoord door elk van de cijfers 1, 2 en 3 op de juiste plaats in te 

vullen in de tabel op de uitwerkbijlage. 
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 KB-0191-a-11-1-o 9 lees verder ►►►

1p 14 In de afbeelding hieronder zijn schematisch enkele longblaasjes weergegeven. 
De wand van de longblaasjes bestaat ook uit dekweefsel. 
 

 
 
Waarmee zijn longblaasjes gevuld?   
A met bloed 
B met lucht 
C met weefselvocht 
 

1p 15 Op de foto van de torso is ook de lever te zien. 
Tijdens inademing wordt de lever omlaag gedrukt. 
Waardoor wordt dit veroorzaakt? 
A door het samentrekken van buikspieren 
B door het samentrekken van middenrifspieren 
C door het samentrekken van tussenribspieren 
 

Pagina: 566Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-11-1-o 10 lees verder ►►►

Ouder worden 
 

1p 16 De samenstelling van het menselijk lichaam verandert met de leeftijd (zie het 
diagram).   
 

leeftijd

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

gemiddelde
samenstelling

van het menselijk
lichaam (%)

25 jaar 70 jaar

Legenda:
overige weefsels
botweefsel
vetweefsel
lichaamsvocht

 
 

 Hoe groot is het verschil in gemiddeld percentage vetweefsel tussen een 
25-jarige en een 70-jarige volgens de gegevens in het diagram? 

 
2p 17 In het verleden verloren veel mensen hun tanden en kiezen voordat ze de 

middelbare leeftijd hadden bereikt. Het gebit was niet versleten, maar aangetast 
door cariës (tandbederf). Nu komt er minder cariës voor en hebben de meeste 
mensen tot op hoge leeftijd nog hun eigen gebit.  

 Noem twee oorzaken waardoor er tegenwoordig minder cariës voorkomt. 
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 KB-0191-a-11-1-o 11 lees verder ►►►

1p 18 Bij veel oudere mensen treedt slagaderverharding op. De wanden van de 
slagaders worden dikker en harder, waardoor de bloedvaten nauwer worden. Als 
hierdoor een kransslagader afgesloten raakt, is een hartinfarct het gevolg. 
In de afbeelding is het hart weergegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft een kransslagader aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

2p 19 Onder andere door slagaderverharding stijgt de bloeddruk bij het ouder worden 
vaak te veel. Iemand met een te hoge bloeddruk krijgt het advies zijn 
eetgewoonten aan te passen.  

 Noem nog twee andere veranderingen in leefstijl waardoor de kans op een 
hoge bloeddruk verminderd wordt. 
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Huidmondjes en fotosynthese 
 
 
In de afbeelding wordt een deel van 
een blad met een huidmondje 
weergegeven.   
Overdag wordt via de huidmondjes 
koolstofdioxide opgenomen en gaat 
waterdamp het blad uit. 

 
 
 

1p 20 Welke letter in de afbeelding geeft een cel aan waarin fotosynthese kan 
plaatsvinden? 
A letter P  
B letter Q 
C letter R 
 

1p 21 Als er gevaar voor uitdroging is, wordt de opening van de huidmondjes kleiner of 
gaan ze helemaal dicht. 
Op een warme dag wordt bij een perzikboom gemeten hoeveel koolstofdioxide 
er wordt opgenomen. 
Ook wordt de hoeveelheid waterdamp gemeten die door de huidmondjes naar 
buiten gaat. 
De resultaten worden weergegeven in twee diagrammen.   
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
tijd (uur)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
tijd (uur)

hoeveelheid
opgenomen

koolstof-
dioxide 
door de 

huid-
mondjes 

hoeveelheid
water-
verlies 
door de

huid-
mondjes

 
 
Zijn op tijdstip 7 de huidmondjes van de perzikboom open of gesloten? 
Gaat er op dat moment koolstofdioxide door de huidmondjes naar binnen of naar 
buiten? 
A De huidmondjes zijn gesloten en er gaat geen koolstofdioxide naar binnen of 

naar buiten. 
B De huidmondjes zijn open en koolstofdioxide gaat naar binnen. 
C De huidmondjes zijn open en koolstofdioxide gaat naar buiten. 
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Een kringloop 
 
 
Een leerling maakt een schema om een aantal processen in de koolstofkringloop 
weer te geven (zie de afbeelding).   
 

koolhydraten
in een plant

Q

R SP

koolhydraten
in een dier

koolstofdioxide T koolhydraten
in dode resten  

 
 

1p 22 Koolstof komt onder andere voor in koolhydraten in een dier.  
Drie koolhydraten zijn: glucose, glycogeen en zetmeel. 
Welke koolhydraten komen in cellen van een dier voor? 
A alleen glucose en glycogeen  
B alleen glucose en zetmeel 
C alleen glycogeen en zetmeel 
D glucose, glycogeen en zetmeel 
 

1p 23 Eén van de pijlen in het schema stelt de fotosynthese voor. 
Met welke letter is die pijl aangegeven? 
A met letter P 
B met letter Q 
C met letter R 
D met letter S 
E met letter T 
 

2p 24 Koolhydraten in dode resten worden afgebroken door reducenten. 
 Noem twee groepen reducenten. 
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Een posterpresentatie 
 
 
Stefan maakt een poster voor een presentatie over de vertering. Op de poster 
heeft hij een schematische tekening gemaakt van het verteringskanaal. De 
namen van de organen staan ernaast (zie de afbeelding).   
 

speekselklier

slokdarm

endeldarm

maag

alvleesklier

dikke darm

anus

wormvormig aanhangsel

galblaas

keelholte

mond

lever

dunne darm

P

 
 
 

1p 25 Stefan is vergeten op de poster de naam van het orgaan te schrijven dat 
aangegeven is met de letter P.  

 Hoe wordt dit deel van de dunne darm genoemd? 
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Onder elk orgaan wil hij kort iets over de functie ervan schrijven.  
Op zijn kladblaadje staan hierover de volgende aantekeningen. 
 
 
Tekst 1: 
Hier worden enzymen en zoutzuur aan het voedsel toegevoegd. 
 
Tekst 2: 
In dit orgaan wordt onder andere gal gemaakt. 
 
Tekst 3: 
Op de binnenkant van dit deel bevinden zich darmvlokken.  
Darmsapklieren maken enzymen. 
Het grootste deel van het verteerde voedsel wordt hier in het bloed opgenomen. 
 
Tekst 4: 
In dit deel leven veel darmbacteriën die stoffen in onverteerde resten afbreken. 
Ook wordt er veel water opgenomen in het bloed. 
 
 

2p 26 Geef de namen van de organen waarbij hij Tekst 1 en Tekst 2 moet schrijven. 
Schrijf je antwoord zó op: 
Tekst 1 bij: .......................  
Tekst 2 bij: .......................  
 

1p 27 Welk orgaan in de afbeelding heeft de functies die Stefan bij Tekst 3 heeft 
opgeschreven? 
A de dunne darm 
B de dikke darm 
C de endeldarm 
 

1p 28 In een bepaald deel van het verteringskanaal leven veel darmbacteriën (zie 
Tekst 4). 
Hebben darmbacteriën een celkern? En hebben ze een celwand? 
A alleen een celkern 
B alleen een celwand 
C zowel een celkern als een celwand 
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cel Q 

cel P bloedvaatje 

afvoerbuisje 

De alvleesklier 
 
 
In de afbeelding zijn twee verschillende kliertjes weergegeven die zich in de 
alvleesklier bevinden. De cellen van de kliertjes geven stoffen af. Bij enkele 
cellen is dit met een pijltje aangegeven.   
 

 
 
 

1p 29 In de alvleesklier worden zowel hormonen als verteringsenzymen gemaakt. 
Welke van die stoffen worden door cel P gemaakt?  
En welke stoffen worden door cel Q gemaakt?  
A Cel P maakt hormonen en cel Q maakt verteringsenzymen. 
B Cel P maakt verteringsenzymen en cel Q maakt hormonen.  
C Cel P en cel Q maken beide zowel hormonen als verteringsenzymen. 
 

1p 30 De hormonen die in de alvleesklier gemaakt worden, spelen een rol bij het 
regelen van het glucosegehalte van het bloed. 

 Geef de naam van een hormoon dat in de alvleesklier wordt gemaakt. 
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Verminderde vruchtbaarheid 
 
 
Een man en een vrouw proberen al drie jaar samen een kind te krijgen. Na een 
onderzoek blijkt dat het sperma van de man weinig zaadcellen bevat. De dokter 
raadt een bepaalde behandeling aan. 
In een laboratorium worden eerst zaadcellen en zaadvocht uit sperma van de 
man van elkaar gescheiden. De zaadcellen worden daarna rechtstreeks in de 
voortplantingsorganen van de vrouw gebracht. 
 
 

2p 31 Op de uitwerkbijlage staan in een schema drie delen van de mannelijke 
voortplantingsorganen genoemd. 

 Geef met een kruisje in dit schema aan waar zaadcellen worden gemaakt. 
Geef ook met een kruisje aan waar zaadvocht wordt gemaakt. 

 
1p 32 In de afbeelding worden de voortplantingsorganen van een vrouw weergegeven.  

 

 
 
Om de kans op een bevruchting zo groot mogelijk te maken, wordt bepaald 
wanneer de vrouw vruchtbaar is. Pas dan worden de zaadcellen in haar lichaam 
gebracht. 
Welke letter in de afbeelding geeft een plaats aan waar de eicel zich bevindt als 
deze bevrucht kan worden? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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peul               opengemaakte bloem 

De kikkererwt 
 
 

 
De kikkererwtenplant wordt in het Midden-Oosten al meer dan 8000 jaar geteeld.  
De bloemen zijn wit of paars. Uit een bloem groeit een vrucht, de zogenaamde 
peul, die twee of drie eetbare kikkererwten bevat.  
 
 

1p 33 In een peul van de plant bevinden zich erwten.   
Uit welk deel van een bloem is een peul gegroeid? 
A uit een stempel 
B uit een vruchtbeginsel 
C uit een zaadbeginsel 
 

1p 34 Uit een bepaalde bloem ontwikkelt zich een peul met drie kikkererwten. 
 Hoeveel stuifmeelkorrels zijn er ten minste in de bloem terechtgekomen om 

deze peul te kunnen vormen? 
 

1p 35 In onderstaande tabel wordt de voedingswaarde van kikkererwten vergeleken 
met die van doperwten. 

analyse per 100 gram voedingsmiddel 

 eiwit 
(g) 

koolhydraten
(g) 

vet 
(g) 

mineralen 
 

vitaminen 
 

doperwten 5 10 0,3 calcium, ijzer B1, B2 en C
kikkererwten 20 55 5,0 calcium, ijzer, 

magnesium, kalium, 
zink 

B1, B6, B11

 Hoeveel gram doperwten bevat evenveel eiwit als 100 gram kikkererwten? 
Gebruik de gegevens uit de tabel. 
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Sclerosteose 
 
 
Sclerosteose is een zeldzame, erfelijke aandoening die tot gevolg heeft dat 
botten blijven doorgroeien.  
Een gevolg van deze aandoening is doofheid. Doordat de gehoorzenuwen 
worden afgekneld door de steeds dikker wordende botten van de schedel, wordt 
de impulsgeleiding verstoord 
 
 

1p 36 In de afbeelding is de bouw van een oor weergegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft een gehoorzenuw aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 37 Door het afknellen van een gehoorzenuw wordt de impulsgeleiding verstoord. 
In een gehoorzenuw bevinden zich uitlopers van gevoelszenuwcellen. 
Geleiden deze uitlopers impulsen vanuit de hersenen naar het oor?  
En geleiden deze uitlopers impulsen vanuit het oor naar de hersenen? 
A alleen vanuit de hersenen naar het oor 
B alleen vanuit het oor naar de hersenen 
C in beide richtingen 
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Je hart pompt bloed 
met zuurstof en 
voedingsstoffen naar 
de speiren 

 

Bij spierarbeid worden 
zuurstof en voedings- 
stoffen uit het bloed 
verbruikt. De afvalstoffen 
die hierbij vrijkomen, 
worden via het bloed 
afgevoerd. 

Hart en spieren 
 
 
Ramzi zoekt op internet informatie voor zijn spreekbeurt over bloed.  
Hij vindt onder andere de volgende afbeelding.   
 

 
 
 

1p 38 Door welk bloedvat wordt zuurstofrijk bloed het hart uit gevoerd op weg naar de 
spieren? 
A door de aorta 
B door een holle ader 
C door een longader 
D door een longslagader 
 

1p 39 Eén van de afvalstoffen die het bloed uit de spieren afvoert, is koolstofdioxide. 
Het hart pompt het bloed naar de organen die dit uit het bloed verwijderen. 

 Geef de naam van de organen die koolstofdioxide uit het bloed verwijderen.  
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Vleermuizen 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 40 tot en met 50. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

2p 40 In informatie 1 worden verschillende soorten voedsel van vleermuizen genoemd. 
In de afbeelding hieronder wordt de kaak van een bepaalde vleermuis 
weergegeven.   
 

 
 

 Wat voor soort voedsel eet deze vleermuis? Noem een eigenschap van het 
gebit in de afbeelding waaraan je dat kunt zien. 

 
2p 41 In de vleugels van een vleermuis bevinden zich delen van het bottenstelsel. 

 Noem nog twee andere orgaanstelsels waarvan zich volgens de informatie 
delen in de vleugels bevinden. 

 
2p 42 In de afbeelding van informatie 2 zijn zeven organen in het lichaam van een 

vleermuis met een cijfer aangegeven. Enkele van deze organen behoren tot het 
uitscheidingsstelsel. 

 Geef twee cijfers die organen van het uitscheidingsstelsel aangeven. 
 

2p 43 Als een vleermuis vliegt, wordt er veel zuurstof naar de vliegspieren vervoerd. 
In de informatie worden verschillende eigenschappen van een vleermuis 
genoemd waardoor in korte tijd veel zuurstof vervoerd kan worden door het 
lichaam. 

 Noem twee van zulke eigenschappen. 
 

1p 44 Tijdens het vliegen worden de bloedvaten in de vlieghuid wijder, zodat er meer 
bloed door de huid stroomt. 

 Leg uit welk voordeel het heeft dat er dan meer bloed door de vlieghuid 
stroomt. 

 
1p 45 Tijdens het uitzenden van geluid voor echolocatie trekt een spiertje de 

stijgbeugel weg van het slakkenhuis (zie informatie 4). 
 Leg uit waardoor de oren van de vleermuis dan minder gevoelig voor geluid 

worden. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 46 In informatie 4 staat dat het netvlies van Nederlandse vleermuizen één type 
zintuigcellen bevat. 

 Bevat het netvlies alleen staafjes of bevat het alleen kegeltjes? Leg je 
antwoord uit. 

 
1p 47 Vleermuizen in Nederland houden een winterslaap om ongunstige 

omstandigheden te kunnen overleven. 
 Noem een biotische factor uit de informatie die bepalend is voor die 

ongunstige omstandigheden. 
 

1p 48 Leg uit wat het voordeel is van de verandering in de lichaamstemperatuur voor 
een vleermuis die in winterslaap gaat. 
 

1p 49 Welk cijfer in de afbeelding van informatie 2 geeft het orgaan aan waarin 
zaadcellen na de paring kunnen worden opgeslagen? 
 

1p 50 Twee vleermuizen paren in het begin van oktober.  
Wanneer kan als gevolg van deze paring een bevruchting plaatsvinden volgens 
de informatie? 
A binnen een dag na de paring 
B ongeveer twee weken na de paring 
C ongeveer een half jaar na de paring 
D ongeveer een jaar na de paring 
 

einde  KB-0191-a-11-1-o* 
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Bijlage VMBO-KB 

2011 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
Deze bijlage bevat informatie. 
 

 

 

tijdvak 1
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Vleermuizen - Informatie 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 40 tot en met 50. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 
 

Informatie 1 Algemeen 
 
Vleermuizen komen in grote delen van de wereld voor. Er zijn bijna duizend 
verschillende soorten.  
Sommige soorten in de tropen leven van vruchten of van nectar en stuifmeel. Er 
zijn ook soorten die dieren zoals vissen of kikkers eten. De vampiervleermuis 
drinkt zelfs bloed van andere zoogdieren. In Nederland zijn de meeste 
vleermuizen insecteneters. Ze gaan ’s nachts op jacht. Overdag rusten ze 
meestal in groepen, hangend in schuilplaatsen.  
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Legenda: 
1 = long 
2 = hart 
3 = lever 
4 = dunne darm 
5 = eierstok 
6 = baarmoeder 
7 = urineblaas 

Informatie 2 Het lichaam 
 
Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen. Hun vleugels 
bestaan uit een zogenaamde vlieghuid die tussen de botten van de armen en 
benen is gespannen (zie de afbeelding). In de vlieghuid bevinden zich onder 
andere zenuwen en bloedvaten. De spieren die de vleugels laten bewegen 
bevinden zich in de romp.  
 

 
 
In de afbeelding hieronder is de ligging van enkele organen weergegeven in het 
lichaam van een vleermuis.   
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slakkenhuis 
 
trommelvlies 
hamer 
aambeeld 
stijgbeugel 
 

spiertje 

Informatie 3 Vliegen 
 
Omdat vliegen zeer veel energie kost, is er veel verbranding in de spieren 
tijdens het vliegen. Het hart is ongeveer driemaal zo groot als het hart van een 
even groot ander zoogdier. Het kan daardoor in korte tijd veel bloed 
rondpompen door het lichaam. Het bloed bevat naar verhouding ook veel meer 
rode bloedcellen dan dat van andere zoogdieren.  
Tijdens het vliegen ontstaat er veel warmte door de verbranding in de 
vliegspieren. De bloedvaten in de vlieghuid spelen een belangrijke rol bij het 
afvoeren van deze warmte. 
 
 

Informatie 4 Jagen 
 
De vleermuizen die in Nederland leven, zijn insecteneters. Ze gaan meestal 
’s nachts op jacht. In het donker maken ze gebruik van echolocatie. Ze maken 
daarbij zeer hoge geluiden die door voorwerpen en organismen in de omgeving 
worden weerkaatst. De vleermuizen vangen de teruggekaatste geluiden op en 
kunnen zo bepalen waar prooien zich bevinden. Ook verkennen ze op die 
manier de omgeving, zodat ze nergens tegenaan vliegen. 
De oren van een vleermuis zijn aangepast aan het gebruik van echolocatie. Aan 
de stijgbeugel, één van de gehoorbeentjes, zit een spiertje vast (zie de 
afbeelding). Dit spiertje trekt zich tijdens het uitzenden van geluiden samen. 
Daardoor wordt de stijgbeugel weggetrokken van het slakkenhuis. Zo worden de 
oren minder gevoelig en worden de dieren niet door hun eigen geluid verdoofd.   
 

 
 
Bij het jagen zijn de ogen van deze vleermuizen minder belangrijk. Het netvlies 
bevat maar één type zintuigcellen. Daardoor kunnen ze wel verschil in 
helderheid en vormen zien, maar geen kleuren. 
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Informatie 5 Winterslaap 
 
Actieve vleermuizen hebben een lichaamstemperatuur tussen de 35 oC en 
40 oC. Als het in het najaar kouder wordt, zouden ze meer voedsel nodig hebben 
om die lichaamstemperatuur op peil te houden. Er zijn dan juist steeds minder 
insecten te vinden. Om de ongunstige, koude winterperiode te kunnen 
overleven, gaan de vleermuizen in Nederland in winterslaap van november tot 
maart. Daarvoor zoeken ze een geschikte ruimte op zoals een grot, een zolder 
of een kelder waarin ze in groepen dichtbij elkaar aan hun achterpoten gaan 
hangen.  
Een ruimte is geschikt als winterverblijf als het er vochtig is en de temperatuur 
er tussen de 2 oC en 8 oC is. Tijdens de winterslaap verbruikt een vleermuis het 
vet dat in zijn lichaam als reservevoedsel is opgeslagen. 
In de afbeelding is te zien hoe de lichaamstemperatuur en het aantal hartslagen 
veranderen tijdens de winterslaap. Ook de snelheid waarmee een vleermuis 
ademhaalt, verandert dan.   
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Informatie 6 Voortplanting 
 
Als twee vleermuizen gepaard hebben, kunnen de zaadcellen maandenlang 
opgeslagen worden in de baarmoeder van het vrouwtje. In de wintermaanden 
komen paringen maar zelden voor. De meeste vrouwtjes krijgen maar één jong 
per jaar. 
In de afbeelding wordt weergegeven wanneer enkele gebeurtenissen 
plaatsvinden die te maken hebben met de voortplanting van vleermuizen in 
Nederland.   
 

jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec

o

o

Legenda:
paartijd
zwangerschap
zogen van de jongen
ovulatie  
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biologie CSE KB 2011-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 

 1  
taak letter in de afbeelding 
afvalstoffen uit het bloed verwijderen  
urine tijdelijk opslaan  
 
 

 12  
voorbehoedmiddel manier waarop zwangerschap wordt voorkomen 
de anticonceptiepil  
het condoom  
het spiraaltje  
 
 

 13  
lichaamsdeel type dekweefsel
huid  
luchtpijp  
slokdarm  
 
 

 31  
het maken van  in de bijballen in de teelballen in de zaadblaasjes 
zaadcellen    
zaadvocht    
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regel 
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 scorepunten 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 regel 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 64 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Organen in de buikholte 

 
 1 maximumscore 2 

een juist ingevulde tabel: 
 
taak letter in de afbeelding 
afvalstoffen uit het bloed verwijderen P 
urine tijdelijk opslaan R 
 
per juist ingevulde letter 1 
 

 2 maximumscore 1 
de urinebuis 
 
 

Planten en dieren 

 
 3 C 

 
 4 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist orgaan: 
− een bloem 
− een stengel 
− een wortel 
− een vrucht 
 
 

Een determineertabel 
 

 5 maximumscore 2 
de juiste planten: 
− aarvederkruid 
− hoornblad 
− kranswier 
− waterpest 
 
per juiste plant 1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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De maretak 
 

 6 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat hierdoor de bestuiving (door de wind of 
door insecten) niet wordt gehinderd (door de bladeren van de boom). 
 

 7 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de zaadjes worden verspreid met de 
ontlasting van vogels / aan vogels blijven plakken. 
 
Opmerking 
Aan een antwoord als ‘door vogels’ zonder verdere uitleg mag geen 
scorepunt worden toegekend. 
 
 

Patatje zonder 

 
 8 maximumscore 1 

65 (gram)  
 

 9 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(1421 : 11.100) x 100 = 12,8% / 13% 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 

 10 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat patat (net als de andere producten in deze 
groep) veel koolhydraten/zetmeel bevat. 
 
 

Zwanger worden? 

 
 11 maximumscore 1 

menstruatie / ongesteld zijn 
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 12 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 
voorbehoedmiddel  manier waarop zwangerschap wordt voorkomen 
de anticonceptiepil 2 
het condoom 1 
het spiraaltje 3 
 
Indien drie cijfers juist ingevuld 2 
Indien één of twee cijfers juist ingevuld 1 
 
 

Weefsels en organen 

 
 13 maximumscore 2 

een juist ingevulde tabel: 
 
lichaamsdeel type dekweefsel
huid 3 
luchtpijp 2 
slokdarm 1 
 
Indien drie cijfers juist ingevuld 2 
Indien één of twee cijfers juist ingevuld 1 
 

 14 B 
 

 15 B 
 
 

Ouder worden 

 
 16 maximumscore 1 

16 (%) 
 

 17 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste oorzaken: 
− het goed poetsen van het gebit 
− weinig snoepen / weinig (koolhydraatrijke) tussendoortjes eten 
− het gebruik van fluor (in tandpasta / drinkwater / tabletjes) 
− goede tandheelkundige zorg 
 
per juiste oorzaak 1 
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 18 D 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste veranderingen in leefstijl: 
− stoppen met roken 
− meer lichaamsbeweging 
− minder alcohol drinken 
− stress vermijden 
 
per juiste verandering in leefstijl 1 
 
 

Huidmondjes en fotosynthese 

 
 20 B 

 
 21 B 

 
 

Een kringloop 

 
 22 A 

 
 23 A 

 
 24 maximumscore 2 

• bacteriën 1 
• schimmels 1 
 
 

Een posterpresentatie 

 
 25 maximumscore 1 

de twaalfvingerige darm 
 

 26 maximumscore 2 
• Tekst 1 bij: de maag 1 
• Tekst 2 bij: de lever 1 
 

 27 A 
 

 28 B 
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De alvleesklier 

 
 29 B 

 
 30 maximumscore 1 

glucagon/insuline 
 
 

Verminderde vruchtbaarheid 

 
 31 maximumscore 2 

een juist ingevuld schema: 
 
het maken van  in de bijballen in de teelballen in de zaadblaasjes 
zaadcellen  X  
zaadvocht   X 
 
per juist ingevulde (horizontale) regel 1 
 

 32 A 
 
 

De kikkererwt 

 
 33 B 

 
 34 maximumscore 1 

drie 
 

 35 maximumscore 1 
400 (gram) 
 
 

Sclerosteose 

 
 36 B 

 
 37 B 
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Hart en spieren 

 
 38 A 

 
 39 maximumscore 1 

de longen 
 
 

Vleermuizen 

 
 40 maximumscore 2 

• uit het antwoord moet blijken dat het voedsel van dierlijke oorsprong is 1 
• het noemen van een juiste eigenschap: kiezen met (scherpe) punten / 

grote hoektanden 1 
 
Opmerking 
Voor het noemen van ‘knipkiezen’ als eigenschap mag ook 1 scorepunt 
worden toegekend. 
 

 41 maximumscore 2 
de juiste orgaanstelsels: 
− bloedvatenstelsel 
− zenuwstelsel 
− spierstelsel 
 
per juist orgaanstelsel 1 
 
Opmerking 
Voor het noemen van de huid mag ook 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 42 maximumscore 2 
de juiste cijfers: 
− 1 
− 3 
− 7 
 
per juist cijfer 1 
 

 43 maximumscore 2 
de juiste eigenschappen: 
− een groot hart 
− (bloed met) veel rode bloedcellen 
− een snelle hartslag  
 
per juiste eigenschap 1 
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 44 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er dan veel warmte afgevoerd kan worden. 
 
Opmerking 
Aan antwoorden als ‘dan worden er meer voedingsstoffen / wordt er meer 
zuurstof aangevoerd / worden er meer afvalstoffen afgevoerd’ mag geen 
scorepunt worden toegekend. 
 

 45 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat geluidsprikkels dan minder goed worden 
overgedragen (naar de zintuigcellen in het slakkenhuis). 
 

 46 maximumscore 1 
alleen staafjes, met een uitleg waaruit blijkt dat ze geen kleuren kunnen 
zien  
 
Opmerking 
Voor het antwoord ‘alleen staafjes’ met een uitleg waaruit blijkt dat 
vleermuizen nachtdieren zijn en dat staafjes een lage prikkeldrempel 
hebben, mag ook 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 47 maximumscore 1 
het (geringe) aantal insecten / de (geringe) hoeveelheid voedsel 
 

 48 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er hierdoor minder verbranding is / 
minder energie wordt gebruikt / minder reservevoedsel wordt verbruikt. 
 

 49 maximumscore 1 
(het cijfer) 6 
 

 50 C 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar Cito. 
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KB-0191-a-11-2-o 

Examen VMBO-KB 

2011 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 - 15.30 uur
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oorspeekselklier 

kauwspier 

 
 
 

onderkaakspeekselklie

Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 

Speeksel 
 
 
In een boek staat de volgende informatie. 
 

 
 
In de afbeelding zijn onder andere speekselklieren weergegeven. 
Deze klieren maken ongeveer 0,6 tot 1,0 liter speeksel per dag. 
Bij het kauwen en doorslikken van voedsel werkt speeksel als een smeermiddel. 
Ook vergemakkelijkt speeksel het praten en houdt het de mond vochtig. 
Van nature komen er in de mond bacteriën voor die tandbederf veroorzaken. 
Deze bacteriën leven van voedselresten. Daarbij maken ze zuren die de buitenste 
laag van tanden en kiezen aantasten. Speeksel gaat de schadelijke werking 
daarvan tegen. 
 
 

1p 1 Bacteriën maken zuren die de buitenste laag van tanden en kiezen aantasten. 
 Hoe heet de buitenste laag van tanden en kiezen? 

 
1p 2 In de informatie worden enkele functies van speeksel genoemd. 

 Noem nog een andere functie van speeksel. 
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Ademhaling 
 
 
Van een proefpersoon wordt op een bepaald moment de samenstelling van de 
ingeademde en van de uitgeademde lucht bepaald. 
De tabel toont de resultaten voor drie gassen. 
 

samenstelling (%)  
zuurstof koolstofdioxide stikstof 

ingeademde lucht 20,90 0,03 79,00 
uitgeademde lucht 16,80 3,50 79,00 
 
 

1p 3 Lucht bevat nog andere gassen dan de drie die in de tabel genoemd worden. 
 Voor hoeveel procent bestaat de ingeademde lucht uit deze andere gassen? 

Gebruik de gegevens uit de tabel. 
 

1p 4 De proefpersoon ademt diep in door de neus. 
 Langs welke weg gaat de lucht dan naar de longen? Geef je antwoord door 

in de afbeelding op de uitwerkbijlage een lijn te tekenen. 
 

1p 5 Inademen door de neus heeft enkele voordelen boven het inademen door de 
mond. 

 Noem zo’n voordeel. 
 

1p 6 Trekken middenrifspieren zich samen bij een diepe inademing? En trekken 
tussenribspieren zich dan samen? 
A alleen middenrifspieren 
B alleen tussenribspieren 
C zowel middenrifspieren als tussenribspieren 
 

1p 7 De ademhaling wordt geregeld door een centrum in de hersenstam. 
Dit ademcentrum reageert op de hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed. 
In de afbeelding wordt een deel van het 
centraal zenuwstelsel weergegeven. 
Welke letter geeft de hersenstam aan?   
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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Cafeïne 
 
 
Cafeïne is een stof die onder andere in koffie voorkomt. Wanneer het lichaam 
veel cafeïne opneemt, kunnen verschijnselen optreden zoals beven, 
rusteloosheid en suizende oren. 
Cafeïne veroorzaakt een verhoging van de hoeveelheid adrenaline in het 
lichaam. 
 
 

1p 8 Waar in het lichaam wordt het hormoon adrenaline geproduceerd? 
A in de bijnieren 
B in de eilandjes van Langerhans 
C in de schildklier 
 

1p 9 Heeft een verhoging van de hoeveelheid adrenaline invloed op de werking van 
het hart? 
A nee 
B Ja, het hart gaat sneller kloppen. 
C Ja, het hart gaat langzamer kloppen. 
 

2p 10 Cafeïne komt, behalve in koffie, ook voor in sommige andere dranken en in 
chocola (zie de tabel).  

 hoeveelheid cafeïne  
(mg) 

1 kop koffie (125 mL) 85 
1 kop thee (125 mL) 45 
1 glas cola (150 mL) 25 
1 blikje energiedrank (250 mL) 70 
1 reep pure chocolade (100 g) 65 

 
Als je meer dan 400 milligram cafeïne per dag opneemt, kun je last krijgen van 
de verschijnselen die in de informatie worden genoemd. 

 Hoeveel blikjes energiedrank moet je minstens drinken om 400 milligram 
cafeïne binnen te krijgen? Leg je antwoord uit met een berekening waarbij je 
gebruikmaakt van gegevens uit de tabel. 

 
1p 11 Onderzoekers hebben aangetoond dat 

cafeïne de opname van ijzer in het lichaam 
remt. Het lichaam heeft ijzer nodig voor de 
opbouw van bepaalde bloeddeeltjes. In de 
afbeelding zijn enkele van deze 
bloeddeeltjes te zien.  

 Hoe heten deze bloeddeeltjes?   
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Een hartafwijking 
 
 
Als gevolg van een aangeboren hartafwijking had Pim geen 
longslagaderkleppen. Toen hij klein was, heeft hij een grote operatie ondergaan. 
De borstkas en het hart werden toen geopend om kleppen aan te brengen. 
 
 

1p 12 In de afbeelding wordt het hart weergegeven. 
Enkele plaatsen met kleppen zijn met een letter aangegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft de plaats met de kleppen in de longslagader aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p 13 Wat is de functie van de kleppen in de longslagader? 
 
 

De ziekte van Fabry 

 
2p 14 De ziekte van Fabry is een zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte. Door 

ophoping van giftige afvalstoffen in cellen ontstaan er bij patiënten problemen 
met hart, bloedvaten, nieren en hersenen. 
Door de ziekte wordt onder andere het uitscheidingsstelsel aangetast. 

 Noem nog twee andere orgaanstelsels die volgens de informatie worden 
aangetast. 
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Bacteriën in het verteringskanaal 
 

1p 15 Met het voedsel dat je eet, komen veel bacteriën in het verteringskanaal terecht. 
Sommige hiervan kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Het grootste deel 
van de bacteriën in het voedsel wordt gedood door stoffen uit verteringssappen, 
onder andere door zoutzuur. 

 Geef de naam van het orgaan waarin bacteriën gedood worden door zuur. 
 

1p 16 In de afbeelding wordt het verteringskanaal weergegeven.   
 

 
 
Lang niet alle bacteriën zijn schadelijk. In een bepaald deel van het 
verteringskanaal leven veel nuttige bacteriën. Deze leven van stoffen uit 
onverteerde resten. 
Welke letter geeft een deel van de darm aan waarin veel van deze nuttige 
bacteriën leven? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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zaad 

wortel 

De nachtschone 
 
 
In een plantenboek staat de volgende informatie over de nachtschone. 
 

 

De nachtschone is een tuinplant met kleurige bloemen die zoet geuren. De 
bloemen gaan aan het eind van de middag open en trekken veel 
nachtvlinders aan. De zwarte zaden en de dikke wortels zijn giftig.  
De nachtschone komt oorspronkelijk uit tropische gebieden. In Nederland kan 
de plant de koude winters niet overleven.  
 
 

2p 17 In de afbeelding zijn enkele delen van de plant met een letter aangegeven. 
 Welke letter geeft een deel aan waarin fotosynthese kan plaatsvinden?  

Leg uit waardoor daar fotosynthese kan plaatsvinden. 
 

1p 18 Bij fotosynthese wordt glucose gemaakt. Hiervoor heeft de plant water nodig en 
een gas uit de lucht. 

 Hoe heet dit gas? 
 

1p 19 Evert heeft nachtschone in zijn tuin staan. De planten overleven de koude winter 
niet. Hij koopt zaden van de nachtschone en zaait die in het voorjaar uit. Uit de 
zaadjes groeien nieuwe planten op in zijn tuin. 

 Is voortplanting door zaden geslachtelijke voortplanting of is het 
ongeslachtelijke voortplanting? Leg je antwoord uit. 
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Roken en vruchtbaarheid 
 
 
Roken is schadelijk voor de gezondheid. Daarom staan er op de verpakkingen 
van sigaretten waarschuwingen. Eén van deze waarschuwingen is: 
 
“Roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid.” 
 
 

1p 20 Bij mannen die roken vermindert de hoeveelheid testosteron in het bloed. Dit 
geslachtshormoon is nodig om sperma te produceren. 
Waar in het voortplantingsstelsel van een man worden geslachtshormonen 
gemaakt? 
A in de prostaat 
B in de teelballen 
C in de zaadblaasjes 
 
 
Het sperma van rokende mannen bevat minder zaadcellen dan dat van niet-
rokende mannen. Stoffen in sigarettenrook beschadigen de zaadcellen die 
daardoor minder goed bewegen. 
 
 

1p 21 In de afbeelding worden enkele organen van een man weergegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft een deel aan waarin zaadcellen worden gemaakt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 22 Leg uit dat de vruchtbaarheid van een man vermindert als de zaadcellen minder 
goed bewegen. 
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Kijken 
 
 
Jelle houdt zijn duim omhoog en kijkt ernaar. Vervolgens kijkt hij naar een 
kerktoren in de verte (zie de afbeelding).   
 

 
 
 

1p 23 De afbeelding hieronder toont een deel van een oog van Jelle op het moment 
dat hij naar zijn duim kijkt.   
 

 
 
Verandert P van vorm als Jelle naar de kerktoren gaat kijken? 
A nee 
B Ja, P wordt boller. 
C Ja, P wordt platter. 
 

1p 24 Als Jelle naar de kerktoren kijkt, worden lichtprikkels opgevangen door 
zintuigcellen en omgezet in impulsen. 
In welk deel van het oog bevinden de zintuigcellen zich? 
A in het glasachtig lichaam 
B in het netvlies 
C in het vaatvlies 
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holle ader 
aorta 

Zuurstof in het bloed 
 

Als je hoog in de bergen komt, bijvoorbeeld in de vakantie, dan kan het bloed 
moeilijker zuurstof uit de lucht opnemen. De nieren gaan dan meer van een 
hormoon maken dat aangeduid wordt met de afkorting EPO. 
Onder invloed van dit hormoon worden bloeddeeltjes gemaakt die zuurstof 
vervoeren. Als er meer EPO in het bloed komt, worden er meer van deze 
bloeddeeltjes gemaakt. In de longen kan het bloed dan meer zuurstof opnemen. 

 
1p 25 Bloed met EPO wordt uit de nieren afgevoerd door de nierader. 

In de afbeelding worden onder andere de nieren weergegeven.   

 
Welke letter geeft een nierader aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 26 Van welke bloeddeeltjes worden er meer gemaakt als de nieren EPO afgeven? 
A van bloedplaatjes 
B van rode bloedcellen 
C van witte bloedcellen 
 

1p 27 Waar bevindt zich het weefsel dat nieuwe bloeddeeltjes maakt? 
A in de lever  
B in de nieren  
C in het beenmerg 
D in het hart 
 

1p 28 In bovenstaande informatie wordt een functie van de nieren genoemd.  
 Schrijf nog een andere functie van de nieren op.  
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Ademhaling bij dolfijnen 
 
 
Dolfijnen ademen net als andere zoogdieren met longen. Ze ademen echter niet 
in en uit door de mond of de neus, maar door een blaasgat bovenop hun kop 
(zie de afbeelding).   
 

maag

longen

slokdarm

blaasgat

 
 
Als een dolfijn duikt, kan hij wel tien tot vijftien minuten onder water blijven 
zonder te ademen. Om dit mogelijk te maken heeft een dolfijn een aantal 
aanpassingen in de bouw van het ademhalingsstelsel en het bloedvatenstelsel. 
In verhouding tot zijn lichaamsgrootte is de inhoud van de longen niet groter dan 
die van de mens, maar heeft hij wel meer longblaasjes.  
 
 

1p 29 Twee leerlingen bespreken met elkaar het voordeel van deze bouw van de 
longen voor de ademhaling van een dolfijn, vergeleken met die van een mens. 
Nadia zegt: “Door deze bouw kan het bloed van een dolfijn sneller 

koolstofdioxide afgeven in de longen.” 
Carry zegt: “Door deze bouw kan een dolfijn naar verhouding meer lucht 

inademen.” 
Heeft Nadia gelijk? En heeft Carry gelijk? 
A Geen van beiden heeft gelijk. 
B Alleen Nadia heeft gelijk. 
C Alleen Carry heeft gelijk. 
D Zowel Nadia als Carry heeft gelijk. 
 

1p 30 Leg met behulp van de informatie uit dat een dolfijn zich niet kan verslikken. 
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Luiaards 
 
 
Luiaards zijn zoogdieren die in het tropisch 
regenwoud in Zuid-Amerika leven. Ze hangen 
aan takken in bomen, waarvan ze de bladeren 
eten. Ze bewegen zich heel langzaam. Ze slapen 
ruim achttien uur per dag. In die tijd verteren ze 
hun voedsel.   
De lichaamstemperatuur van luiaards is veel 
lager dan die van de meeste andere zoogdieren.  

 
 

2p 31 Plantenetende apen uit hetzelfde gebied en met een vergelijkbaar 
lichaamsgewicht eten veel meer dan luiaards, omdat ze veel meer energie nodig 
hebben. 

 Noteer twee oorzaken waardoor die apen meer energie nodig hebben dan 
de luiaards. 

 
1p 32 Luiaards hebben een langer darmkanaal dan even grote vleeseters, omdat 

plantaardig voedsel moeilijker te verteren is dan vlees.  
In de afbeelding is een plantencel weergegeven.  
Welke letter geeft het deel aan dat vooral moeilijk te 
verteren is?   
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S  
 

1p 33 In het verteringskanaal van luiaards bevinden zich veel bacteriën die 
plantencellen goed kunnen afbreken. 
De afbeelding toont twee verschillende cellen die aangetroffen worden in het 
verteringskanaal van een luiaard: een bacterie en een cel van een luiaard.   
 

 
 

 Welke letter stelt de dierlijke cel voor? Leg uit waaraan je dat kunt zien in de 
afbeelding. 
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1p 34 De drievingerige luiaard hangt een groot deel van zijn leven in dezelfde boom. 
Ongeveer eenmaal per week komt hij uit zijn boom naar beneden om te poepen. 
Hij begraaft zijn ontlasting aan de voet van zijn boom. De ontlasting wordt door 
organismen in de bodem afgebroken. 

 Noem een groep organismen die ontlasting afbreken. 
 

2p 35 Als er een drievingerige luiaard in een boom leeft, heeft dit voor de boom zowel 
voordelen als nadelen. 

 Noem een voordeel en een nadeel voor die boom. 
Schrijf je antwoord zó op: 
voordeel: ...........................................  
nadeel: ..............................................  
 
 

De hartslagfrequentie 
 
 
Het aantal hartslagen per minuut wordt de hartslagfrequentie (HF) genoemd. 
De hartslagfrequentie kan bijvoorbeeld in de pols of in de hals worden gemeten. 
 
 

1p 36 Bij inspanning neemt de HF toe zodat het bloed sneller gaat stromen. 
 Leg uit waarvoor het bloed sneller moet stromen tijdens inspanning. 

 
3p 37 Het grootste aantal hartslagen dat het hart van iemand per minuut kan maken, 

wordt de maximale hartslagfrequentie of HFmax genoemd. 
De gemiddelde HFmax van mensen met een bepaalde leeftijd wordt met de 
volgende formule berekend: 
 
  gemiddelde HFmax =  220 – leeftijd 
 
Op de uitwerkbijlage is een tabel en een stuk grafiekpapier afgebeeld. 

 Vul in de tabel de gemiddelde HFmax in voor de leeftijden 12, 14, 16, 18 en 
20 jaar en maak van die gegevens op de uitwerkbijlage een lijndiagram. 

 
 

Pagina: 609Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-11-2-o 14 lees verder ►►►

pessarium 

Voorbehoedmiddelen 
 
 
Het pessarium is een 
voorbehoedmiddel. Het is een rond, 
rubberen kapje dat de ingang van de 
baarmoeder afsluit. 
Het pessarium wordt vóór de 
geslachtsgemeenschap ingebracht.  
De vrouw doet dat via het orgaan dat 
is aangegeven met de letter P (zie de 
afbeelding). 
 

 
 
 

1p 38 Geef de naam van het orgaan dat in de afbeelding is aangegeven met de 
letter P. 
 

1p 39 Condooms worden veel vaker gebruikt dan een pessarium. Een condoom heeft 
een voordeel voor de gezondheid dat een pessarium niet heeft. 

 Welk voordeel voor de gezondheid heeft het gebruik van een condoom 
tijdens geslachtsgemeenschap? 

 
1p 40 Een ander voorbehoedmiddel is het spiraaltje. Dit wordt door een arts in een 

voortplantingsorgaan van een vrouw geplaatst. Het verhindert de innesteling van 
een bevruchte eicel in dat orgaan. 
Welk orgaan wordt hier bedoeld? 
A de baarmoeder 
B een eierstok 
C een eileider 
 
 

Jakobskruiskruid 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 in de bijlage en beantwoord dan vraag 41 
tot en met 50. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie 
gebruiken. 
 

1p 41 In elk bloemetje van een bloemhoofdje bevindt zich een stamper. In informatie 2 
is het bovenste deel van een stamper aangegeven met de letter P. 

 Hoe heet dit deel van de stamper? 
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2p 42 Uit de eigenschappen van de bloemen van jakobskruiskruid kan afgeleid worden 
dat ze bestoven worden door insecten. 

 Noem twee van zulke eigenschappen uit de informatie. 
 

1p 43 Een paard eet jakobskruiskruid. Het gif dat in zijn 
lichaam ontstaat uit de PA’s in de plant, komt onder 
andere in de uitgeademde lucht terecht (zie 
informatie 3). 
In de afbeelding wordt schematisch de bloedsomloop 
van een paard weergegeven.   
Het gif wordt van de plaats waar het ontstaat via de 
kortste weg met het bloed naar de longen gevoerd. 
Stroomt het bloed met het gif dan door de grote 
bloedsomloop? En stroomt het dan door de kleine 
bloedsomloop? 
A alleen door de grote bloedsomloop 
B alleen door de kleine bloedsomloop 
C zowel door de grote als door de kleine 

bloedsomloop 
 
 
 
 
 
 

1p 44 Een grazend paard herkent het jakobskruiskruid en laat het meestal staan (zie 
informatie 4). Er zijn dan vanuit zintuigen impulsen naar het centraal 
zenuwstelsel geleid. Deze impulsen zijn in een deel van de hersenen verwerkt 
tot bewuste waarnemingen. 
Via welke zenuwcellen zijn deze impulsen naar het centraal zenuwstelsel 
geleid? En in welk deel van de hersenen zijn ze dan verwerkt tot bewuste 
waarnemingen? 
A Ze zijn door bewegingszenuwcellen geleid en verwerkt in de grote hersenen. 
B Ze zijn door bewegingszenuwcellen geleid en verwerkt in de kleine 

hersenen. 
C Ze zijn door gevoelszenuwcellen geleid en verwerkt in de grote hersenen. 
D Ze zijn door gevoelszenuwcellen geleid en verwerkt in de kleine hersenen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 45 In de afbeelding wordt het verteringsstelsel van een paard weergegeven. De 
organen hebben dezelfde namen als de overeenkomstige organen van de mens.  

 

Welke letter geeft het orgaan aan waarin volgens de informatie PA’s worden 
omgezet in een giftige stof?   
A letter P 
B letter Q 
C letter R  
 

1p 46 Marieke ziet dat in de wei waar haar paard staat, jakobskruiskruid groeit. Ze 
snijdt de planten tot de grond toe af. 

 Leg uit waardoor er na verloop van tijd toch weer jakobskruiskruid groeit in 
de wei. 

 
1p 47 In de laatste periode van het rupsstadium van de sint-jakobsvlinder eet de rups 

niets meer. In het diagram van informatie 5 is te zien dat zijn gewicht dan 
afneemt. 

 Leg uit waardoor het gewicht van de rups afneemt, als hij niet meer eet. 
 

1p 48 Na 26 dagen is de rups een pop geworden. 
 Hoeveel milligram is het gewicht dan volgens de informatie? 

 
1p 49 Als er in een jaar erg veel rupsen zijn, worden er naar verhouding weinig poppen 

gevormd. 
 Leg uit waardoor dit wordt veroorzaakt. 

 
1p 50 Jakobskruiskruid is in de negentiende eeuw per ongeluk vanuit Europa in 

Australië terechtgekomen. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden heeft de 
plant zich daar snel uitgebreid tot een plaag. Men probeert de plant te bestrijden 
door natuurlijke vijanden uit Europa in Australië uit te zetten. 
In informatie 5 worden twee natuurlijke vijanden van de plant genoemd. Beide 
soorten insecten kunnen in Australië goed overleven. 

 Welke van deze twee soorten is het meest nadelig voor jakobskruiskruid? 
Leg je antwoord uit en gebruik daarbij de informatie.  
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bloemhoofdje 

bloeistengel (75 cm) 

Jakobskruiskruid - Informatie 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 41 tot en met 50. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 
 

Informatie 1 Jakobskruiskruid 
 
In een plantengids staat de volgende 
informatie over jakobskruiskruid.   
 
Jakobskruiskruid is een tweejarige plant. 
De zaadjes kiemen in het najaar en de 
plant vormt dan een rozet van bladeren. 
In het tweede jaar groeit uit de rozet een 
lange stengel met bloemen, een 
bloeistengel. De kleine, gele bloemetjes 
staan heel dicht bij elkaar in een 
bloemhoofdje.  
Als de plant door maaien wordt 
afgesneden of door insecten wordt kaal 
gevreten, kan de wortel weer uitgroeien 
tot een volledige plant. De plant sterft na 
de zaadvorming af. 
Jakobskruiskruid komt vooral voor op 
plekken waar weinig andere 
plantensoorten groeien.  
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Informatie 2 Een bloemhoofdje 
 

bloemhoofdje

P

meeldraden

een bloemetje  
 
In de afbeelding is de bouw van een bloemhoofdje weergegeven. Zo’n hoofdje 
lijkt één enkele bloem, maar bestaat uit veel kleine bloemetjes. De bloemetjes 
aan de buitenste rand hebben lange kroonblaadjes en worden straalbloemen 
genoemd. Daarbinnen staan de buisbloemen die een korte kroon hebben. De 
meeldraden staan dicht om de stamper heen.  
 
 

Informatie 3 Giftig 
 
Jakobskruiskruid is zeer giftig voor veel zoogdieren. De plant bevat bepaalde 
stoffen die PA’s worden genoemd. Als een dier jakobskruiskruid eet, worden de 
PA’s in de dunne darm omgezet in een giftige stof. Dit gif komt met het bloed 
onder andere in de lever terecht en kan daar cellen beschadigen. Het meeste gif 
wordt uitgescheiden. Ook kan het gif vanuit het bloed in de longen terechtkomen 
en zo in de uitgeademde lucht. 
 
 

Informatie 4 Paarden en jakobskruiskruid 
 
Paarden kunnen door rennen en spelen in de wei de begroeiing wegtrappen. Op 
die plaatsen kan jakobskruiskruid gaan groeien. Alleen bij gebrek aan ander 
voedsel eten paarden jakobskruiskruid. Paarden tasten met hun lippen de 
planten af. Met hun bovenlip kunnen ze goed voelen. Ze hebben ook tastharen 
op hun snuit en een goed smaakvermogen. Zo herkennen ze het 
jakobskruiskruid.  
Wanneer jakobskruiskruid in hooi terechtkomt en verdroogt, kan een paard het 
niet meer herkennen. Als een paard 1% van zijn lichaamsgewicht aan gedroogd 
jakobskruiskruid eet, kan het al dodelijk zijn. 
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verpoppen 

vlinder 

rups 

pop 

Informatie 5 Natuurlijke vijanden 
 
5.1 De sint-jakobsvlinder 
Het jakobskruiskruid is het voornaamste voedsel voor de rupsen van de sint-
jakobsvlinder. Als zich op een plant veel rupsen bevinden, kunnen die de hele 
plant kaalvreten. Dit kan leiden tot voedselgebrek voor de rupsen.  
De PA’s uit de plant zijn niet schadelijk voor de rupsen. De stoffen worden 
opgeslagen in het lichaam van de rupsen en dit heeft tot gevolg, dat ze niet 
gegeten worden door andere dieren. Als een jonge vogel zo’n rups probeert te 
eten, leert hij door de vieze smaak al snel om de zwartgeel gekleurde rupsen 
met rust te laten. 
In de afbeelding wordt de levenscyclus van de sint-jakobsvlinder weergegeven.   
 

 
 

eitjes 
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In de laatste periode van het rupsstadium eet de rups niet meer en verandert hij 
in een pop. 
In onderstaand diagram wordt de verandering in het gewicht van een rups 
weergegeven totdat deze na 26 dagen in een pop is veranderd.   
 

0
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5.2 De jakobskruidaardvlo 
Dit kleine kevertje eet als het volwassen is van de bladeren van de rozet. De 
larven van de aardvlo knagen vooral aan de wortels. Deze raken hierdoor 
ernstig beschadigd en sterven vaak af voordat uit de rozet een volledige plant 
kan opgroeien. 
 

einde  KB-0191-a-11-2-b* 
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biologie CSE KB 2011-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 
 

4  

 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 37  
leeftijd gemiddelde 

HFmax 
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18  
20  

 
 

  

200
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einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regel 
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; 

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; 
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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 scorepunten 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 regel 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 58 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Speeksel 
 

 1 maximumscore 1 
glazuur 
 

 2 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste functie: 
Stoffen in speeksel zijn betrokken bij het afbreken van voedingsstoffen. 
 
 

Ademhaling 

 
 3 maximumscore 1 

0,07 (%) 
 

 4 maximumscore 1 
een juist getekende lijn via de neusholte en de keelholte de luchtpijp in:  

      

 5 maximumscore 1 
juiste voordelen: 
− de ingeademde lucht wordt vochtiger gemaakt (dan bij inademing door 

de mond) 
− de ingeademde lucht wordt warmer gemaakt (dan bij inademing door 

de mond) 
− de ingeademde lucht wordt (meer) gezuiverd (dan bij inademing door 

de mond) 
− de ingeademde lucht kan door ruiken gekeurd worden 

Vraag Antwoord Scores 
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 6 C 
 

 7 C 
 
 

Cafeïne 

 
 8 A 

 
 9 B 

 
 10 maximumscore 2 

400 : 70 = 6 / 5,7 blikjes energiedrank 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 

 11 maximumscore 1 
rode bloedcellen 
 
 

Een hartafwijking 

 
 12 A 

 
 13 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat de kleppen het terugstromen van het 
bloed tegengaan / de doorstroming van het bloed bevorderen. 
 
 

De ziekte van Fabry 

 
 14 maximumscore 2 

• het bloedvatenstelsel 1 
• het zenuwstelsel 1 
 
- 

Bacteriën in het verteringskanaal 
 

 15 maximumscore 1 
de maag 
 

 16 C 
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De nachtschone 

 
 17 maximumscore 2 

• letter R 1 
• uit de uitleg moet blijken dat zich hierin bladgroenkorrels bevinden 1 
 
Opmerking  
Aan een uitleg als: “want dit is een blad” mag geen scorepunt worden 
toegekend. 
 

 18 maximumscore 1 
koolstofdioxide 
 

 19 maximumscore 1 
Geslachtelijke voortplanting, met een uitleg waaruit blijkt dat er bevruchting 
plaatsgevonden heeft (voor de vorming van zaad).  
 
 

Roken en vruchtbaarheid 

 
 20 B 

 
 21 C 

 
 22 maximumscore 1 

Uit de uitleg moet blijken dat zaadcellen daardoor een eicel niet goed 
kunnen bereiken. 
 
 

Kijken 

 
 23 C 

 
 24 B 

 
 

Zuurstof in het bloed 

 
 25 A 

 
 26 B 

 
 27 C 
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 28 maximumscore 1 
afvalstoffen / overtollige stoffen uit het bloed verwijderen 
 
 

Ademhaling bij dolfijnen 

 
 29 B 

 
 30 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat er geen voedsel in de luchtpijp kan 
komen. 
 
 

Luiaards 

 
 31 maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken, dat 
• de apen veel actiever zijn 1 
• de lichaamstemperatuur van de apen hoger is 1 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 1 
Letter T, met een uitleg waaruit blijkt dat een dierlijke cel groter is dan een 
bacterie / een dierlijke cel geen celwand heeft / een dierlijke cel een kern 
heeft. 
 

 34 maximumscore 1 
bacteriën/schimmels/reducenten 
 

 35 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− voordeel: (door afbraak van de ontlasting komen er) meer 

voedingszouten in de bodem 
− nadeel: de luiaard eet (bladeren/takjes) van de boom 
 
• per juist voordeel 1 
• per juist nadeel 1 
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De hartslagfrequentie 

 
 36 maximumscore 1 

Uit de uitleg moet blijken, dat bij inspanning meer 
zuurstof/brandstof/energie nodig is / dat er meer koolstofdioxide afgevoerd 
wordt / afvalstoffen afgevoerd worden. 
 

 37 maximumscore 3 
een juist ingevulde tabel: 
 
leeftijd gemiddelde 

HFmax 
12 208 
14 206 
16 204 
18 202 
20 200 

 
voorbeeld van een juist diagram:   
 

gemiddelde
HFmax

leeftijd (jaren)

208

206

204

202

200

0
0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 
 
• de waarden van de gemiddelde HFmax voor de genoemde leeftijden zijn 

juist berekend 1 
• de assen zijn juist ingedeeld en benoemd 1 
• de berekende waarden zijn juist uitgezet als punten en met een juiste 

lijn verbonden 1 
 
 

Voorbehoedmiddelen 

 
 38 maximumscore 1 

vagina/schede 
 

Pagina: 627Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag Antwoord Scores

KB-0191-a-11-2-c 9 lees verder ►►►

 39 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat een condoom bescherming biedt tegen 
(het overdragen van) ziekteverwekkers. 
 

 40 A 
 
 

Jakobskruiskruid 

 
 41 maximumscore 1 

de stempel 
 

 42 maximumscore 2 
juiste eigenschappen: 
− gekleurde/opvallende kroonbladeren 
− korte meeldraden 
− kleine stempel 
 
per juiste eigenschap 1 
 
Opmerking  
Aan een eigenschap die niet in de informatie wordt genoemd, zoals de 
geur van de bloemen, mag geen scorepunt worden toegekend. 
 

 43 C 
 

 44 C 
 

 45 B 
 

 46 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat uit wortels / zaadjes weer planten opgroeien. 
 

 47 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er verbranding is (van reservevoedsel) / dat 
er uitscheiding is / dat er ontlasting wordt afgegeven. 
 

 48 maximumscore 1 
125 (mg) 
 

 49 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dan veel rupsen vroegtijdig sterven door 
voedselconcurrentie. 
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 50 maximumscore 1 
de (jakobskruid)aardvlo, met een uitleg waaruit blijkt dat deze de wortel 
(ernstig) beschadigt (waardoor de plant niet volledig kan uitgroeien om 
zich voort te planten) 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  KB-0191-a-11-2-c* 
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KB-0191-a-10-1-o 

Examen VMBO-KB 

2010 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 18 mei

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Oorontsteking 
 

1p 1 Uit onderzoek blijkt dat bij baby’s die vaak op een fopspeen zuigen, 
oorontsteking driemaal zo vaak voorkomt als bij baby’s die geen speen 
gebruiken. Oorontsteking ontstaat meestal doordat bacteriën via de buis van 
Eustachius in het oor terechtkomen.   
In de afbeelding is een doorsnede van een oor van een mens weergegeven.  
 

 
 
Welke letter in de afbeelding geeft de buis van Eustachius aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 
 

Zweten 
 

2p 2 Kleine kinderen zweten nog niet zoveel, maar dat verandert in de puberteit. 
Jongens zweten dan gemiddeld iets meer dan meisjes. Zweetlucht wordt 
veroorzaakt door bacteriën die stoffen in zweet afbreken. Warmte en vocht 
bevorderen de groei van die bacteriën. 
Zweetklieren zijn kleine organen in de huid. 

 Noem nog twee andere orgaantjes die in de huid liggen. 
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2p 3 Eén van de stoffen in zweet is een eiwit dat DCD wordt genoemd. 
Wetenschappers hebben aangetoond dat deze stof een bacteriedodende 
werking heeft. Het is ze gelukt om deze stof in het laboratorium na te maken. 
Om te onderzoeken of dit ‘namaak-DCD’ ook een bacteriedodende werking 
heeft, gaan ze een experiment uitvoeren. Voor hun experiment gebruiken ze 
onder andere petrischalen met een voedingsbodem waarop bacteriën kunnen 
groeien. 

 Schrijf een werkplan op voor zo’n experiment. 
 
 

Zeehonden 
 
 
Over de hele wereld zijn er achttien soorten zeehonden. Veel van die 
zeehonden eten onder andere krill. Krill bestaat uit verschillende soorten 
garnaalachtige diertjes die zich met algen voeden. 
In de afbeelding is de samenstelling van het voedsel van twee soorten 
zeehonden weergegeven, een krabbeneter en een zeeluipaard.   

andere zeehonden
vogels
inktvissen
vissen
krill

zeeluipaardkrabbeneter

Legenda

 
 
 

1p 4 Hoeveel procent van het voedsel van een zeeluipaard bestaat uit dieren die niet 
door een krabbeneter worden gegeten volgens de informatie? 
A minder dan 25% 
B 25% 
C tussen 25 en 50% 
D 50% 
 

1p 5 Een biologe doet onderzoek naar het gedrag van zeehonden in een gebied 
waarin zowel krabbeneters als zeeluipaarden voorkomen. Ze vindt aan de kust 
een jonge zeehond die gedeeltelijk opgegeten is door een andere zeehond. 
Kan deze andere zeehond een krabbeneter zijn geweest volgens de informatie? 
En kan het een zeeluipaard zijn geweest? 
A geen van beide 
B alleen een krabbeneter 
C alleen een zeeluipaard 
D zowel een krabbeneter als een zeeluipaard 
 

2p 6 Schrijf met behulp van bovenstaande informatie een voedselketen op die 
bestaat uit drie schakels en waarin een zeehond voorkomt. 
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Vertering 
 

1p 7 In de afbeelding worden organen van het 
verteringsstelsel weergegeven. Enkele van 
deze organen produceren verteringssappen 
met enzymen. Een orgaan is aangegeven met 
de letter P.   

 Wat is de naam van P? 
 
 
 
 
 
 
 

1p 8 Op verschillende plaatsen in het verteringskanaal worden voedingsstoffen 
afgebroken door enzymen (zie de tabel).  
 
plaatsen waar verteringsenzymen 
werkzaam zijn 

voedingsstoffen die afgebroken 
worden 

mond koolhydraten 
maag eiwitten 

twaalfvingerige darm 
eiwitten 
koolhydraten 
vetten 

dunne darm 
eiwitten 
koolhydraten 
vetten 

 
In een reageerbuis wordt wat water met eiwit en zetmeel gedaan. Ook wordt er 
een verteringssap toegevoegd. Op verschillende tijdstippen worden de 
hoeveelheden zetmeel en eiwit in de buis gemeten. De resultaten worden 
weergegeven in het diagram.   
 
hoeveelheid
voedingsstof

tijd

Legenda:
zetmeel
eiwit

 
 
Welk verteringssap werd aan de buis toegevoegd? 
A alvleessap 
B maagsap 
C speeksel  
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Zuurstofproductie 
 
 
Door de eeuwen heen hebben verschillende wetenschappers onderzoek gedaan 
aan planten. Zo voerde in de 18e eeuw de Nederlandse arts Jan Ingenhousz 
experimenten uit om te onderzoeken onder welke omstandigheden planten 
zuurstof produceren. 
 
 

1p 9 Geef de naam van het proces waarbij een plant zuurstof produceert. 
 

1p 10 Welke twee stoffen verbruikt een plant bij de productie van zuurstof? 
A glucose en koolstofdioxide 
B glucose en water 
C koolstofdioxide en water 
 
 

Opslag 
 

2p 11 Energierijke stoffen die niet onmiddellijk in het 
lichaam worden gebruikt, worden opgeslagen als 
vet en als glycogeen. Zo wordt er onder andere vet 
opgeslagen in het bindweefsel dat zich rond 
organen bevindt. In de afbeelding worden enkele 
plaatsen in het lichaam aangegeven.   

 Welke twee letters geven plaatsen aan waar 
veel glycogeen wordt opgeslagen?  
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Verstopping 
 
 
Bij iemand met verstopping is de ontlasting te hard. 
De harde ontlasting hoopt zich op bij de kringspier 
aan het eind van het verteringskanaal en kan alleen 
met veel moeite naar buiten worden geperst.  
In de afbeelding is het laatste deel van het 
verteringskanaal weergegeven.    

dikke darm

kringspier
P

 
 
 

1p 12 Letter P geeft het deel aan waarin de harde ontlasting zich ophoopt bij 
verstopping. 

 Geef de naam van P. 
 

1p 13 Geef de naam van de kringspier die aangegeven wordt in de afbeelding. 
 

1p 14 Verstopping ontstaat als de bewegingen van de dikke darm te langzaam zijn. De 
voedselbrij blijft dan te lang in de darm en er wordt te veel water opgenomen. 

 Hoe heten de bewegingen die de dikke darm maakt? 
 

1p 15 Ontlasting bestaat onder andere uit water, bacteriën en voedselresten die zijn 
overgebleven nadat de verteerde voedingsstoffen zijn opgenomen in het bloed. 
In welk deel van het verteringskanaal worden vooral veel verteerde 
voedingsstoffen opgenomen in het bloed? 
A in de slokdarm 
B in de maag 
C in de dunne darm 
 

1p 16 Soms wordt bij iemand met verstopping een beetje ontlasting onderzocht. 
In de afbeelding zijn cellen weergegeven die bij zo’n onderzoek te zien zijn door 
een microscoop.   
 

 
 

 Kunnen deze cellen darmbacteriën zijn? Leg uit waaraan je dat kunt zien in 
de afbeelding. 
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1p 17 Om verstopping tegen te gaan wordt onder andere aangeraden veel te drinken 
en gevarieerde, vezelrijke voeding te eten. 
Met behulp van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum kan een gevarieerd 
menu worden samengesteld. Hierbij worden voedingsmiddelen ingedeeld in vijf 
groepen (zie de afbeelding).   
 

 
 
In de afbeelding zijn de verschillende groepen voedingsmiddelen aangegeven 
met cijfers. 

 Welke twee cijfers geven groepen voedingsmiddelen aan die vezelrijke 
producten bevatten? 

 
 

Een wortelkanaalbehandeling 
 

2p 18 Jeroen heeft een ontstoken kies. Hij gaat naar de tandarts voor een 
wortelkanaalbehandeling. 
In de afbeelding wordt een doorsnede van een kies 
weergegeven.   
Voor de wortelkanaalbehandeling boort de tandarts een 
gaatje in de kies om de tandholte met de wortelkanalen 
open te maken. Daarbij boort hij door de lagen die in de 
afbeelding zijn aangegeven met P en met Q. 

 Geef de namen van P en van Q. 
Schrijf je antwoord zó op: 
P = ..................................  
Q = .................................   
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hoofdhuid 

grote hersenen

neusslijmvlies 

Het hoofd 
 
 
In de afbeelding is een deel van het hoofd weergegeven. 
Drie delen zijn met hun naam aangegeven.   
 

 
 
 

2p 19 In de afbeelding hieronder zijn drie typen cellen met een cijfer aangegeven.  
 

 
 
Op de uitwerkbijlage staan in een schema de namen van de drie delen van het 
hoofd die in de afbeelding zijn aangegeven.   

 In welk deel komen cellen van type 1 voor, in welk deel cellen van type 2 en 
in welk deel cellen van type 3? Zet de cijfers op de juiste plaats in het 
schema en gebruik elk cijfer één keer. 

 
1p 20 Letter P geeft in de afbeelding het slakkenhuis aan. 

Bij welk levenskenmerk speelt deel P een belangrijke rol? 
A bij ademhalen 
B bij groeien 
C bij reageren op prikkels 
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Gezond snacken? 
 
 
Het aantal mensen dat te zwaar is, is in de afgelopen twintig jaar flink 
toegenomen. Eén van de oorzaken is, dat er veel energierijke snacks gegeten 
worden. 
 
 

2p 21 Overgewicht kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. 
 Noem twee van zulke gevolgen. 

 
2p 22 Wouter houdt van snacken, maar wil wel op zijn gewicht letten. 

Op een etiket van gewone chips ziet hij de volgende informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wouter vraagt zich af of light chips minder energie leveren dan gewone chips. 
Hij vindt op internet de volgende informatie.  
 
Energie wordt door drie groepen voedingsstoffen geleverd: eiwitten, 
koolhydraten en vetten (zie de tabel). 
 
voedingsstoffen energie per gram

(kJ) 
eiwitten 17 
koolhydraten 17 
vetten 38 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Levert 100 gram light chips minder kJ aan energie dan 100 gram gewone 
chips? Leg je antwoord uit met een berekening. Gebruik hierbij de 
bovenstaande informatie. 

 

100 g gewone chips  
 
2282 kJ 
  5 gram eiwitten 
51 gram koolhydraten 
35 gram vetten 

100 g light chips bevat 
 
  6 gram eiwitten 
61 gram koolhydraten 
26 gram vetten 
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Tracheotomie 
 

Een tracheotomie is een operatie waarbij een opening in de voorkant van de 
luchtpijp wordt gemaakt. Dit gebeurt door een snee te maken in de huid van de 
hals tussen het strottenhoofd en het borstbeen. Door de opening wordt, meestal 
tijdelijk, een buisje aangebracht tot in de luchtpijp, een zogenaamde canule (zie 
de afbeelding).   

Q

strottenhoofd

buitenzijde

canule

stembanden

R

P

 
 

1p 23 Een tracheotomie wordt uitgevoerd bij iemand die door een vernauwing in de 
luchtpijp bijna niet meer kan ademhalen. Na de operatie kan de patiënt door de 
canule in- en uitademen. 
Twee groepen spieren die betrokken zijn bij de ademhaling zijn de buikspieren 
en de middenrifspieren. Stroomt er lucht via de canule de luchtpijp binnen door 
het samentrekken van deze spieren? 
A alleen door het samentrekken van de buikspieren 
B alleen door het samentrekken van de middenrifspieren 
C zowel door het samentrekken van de buikspieren als door het samentrekken 

van de middenrifspieren 
 

1p 24 Soms kan een patiënt na een tracheotomie niet goed zelf eten. Er wordt dan 
vloeibare voeding toegediend door een slangetje via de neus en de slokdarm. 
Welke letter in de afbeelding geeft een plaats aan waar zo’n slangetje zich dan 
bevindt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 25 Na het aanbrengen van een canule kan een patiënt niet meer goed spreken. 
 Leg uit waardoor iemand die ademhaalt door zo’n buisje niet meer goed kan 

spreken. 
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Lymfevatenstelsel  
 

P
Q

R

S

Legenda:
P =  plaats waar de lymfe in
       het bloed terecht komt
Q = bovenste holle ader
R = lymfeknoop in een oksel
S = lymfeknoop in een lies
       lymfeknoop
       stroomrichting van
       de lymfe
  

 
 

1p 26 In de afbeelding is onder andere een deel van het lymfevatenstelsel 
weergegeven. 
Dit stelsel voert een deel van het weefselvocht als lymfe af uit de organen.  
Weefselvocht ontstaat als bloedplasma door de wanden van bepaalde 
bloedvaten heen de weefsels in wordt geperst. 
Welke bloedvaten worden hier bedoeld? 
A aders 
B haarvaten 
C slagaders 
 

1p 27 Op plaatsen waar enkele kleine lymfevaten uitkomen in een groter lymfevat, 
bevinden zich lymfeknopen (zie de afbeelding). In de lymfeknopen bevinden zich 
veel witte bloedcellen. Ziekteverwekkers die bijvoorbeeld door een wondje in de 
lymfe terechtgekomen zijn, worden door deze bloedcellen bestreden. 

 Noem een manier waarop ziekteverwekkers onschadelijk gemaakt worden 
door witte bloedcellen. 

 
1p 28 Als ziekteverwekkers in de lymfeknopen niet onschadelijk gemaakt worden, 

bestaat het gevaar dat ze door het hele lichaam verspreid worden. 
 Leg uit hoe ziekteverwekkers die zich in de lymfe bevinden, uiteindelijk door 

het hele lichaam verspreid kunnen worden. 
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Impulsen 
 

1p 29 In de afbeelding hieronder is schematisch weergegeven hoe enkele zenuwcellen 
impulsen geleiden vanuit de huid naar een spier. De pijlen geven de richting van 
de impulsen aan.   
 

RQP  
 
De letters P, Q en R geven zenuwcellen aan. 
Welke letter in de afbeelding geeft een schakelcel aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 
 

Organen van de man 
 

2p 30 In de afbeelding worden onder andere enkele delen van het 
voortplantingsstelsel van de man weergegeven.   
 

 
 
Enkele organen zijn in de afbeelding aangegeven met letters. Deze organen 
hebben verschillende taken. 
Twee van zulke taken staan in een schema op de uitwerkbijlage. 

 Geef met kruisjes in het schema aan welke organen die taken hebben. 
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De iep 
 
 
De iep is een boomsoort die goed tegen luchtverontreiniging kan. De iep is dan 
ook in veel steden aangeplant. De boom komt ook veel in de kuststreken voor, 
omdat hij goed bestand is tegen de zoute zeewind.  
De iep bloeit in het voorjaar. De bloemblaadjes zijn groen en onopvallend. De 
bloem heeft vier tot tien meeldraden. De stamper heeft twee lange, veervormige 
stempels en een vruchtbeginsel met één zaadbeginsel. Enkele weken na de 
bestuiving komen er gevleugelde vruchtjes aan de boom. 
De iepenziekte vormt een ernstige bedreiging voor iepen. Deze ziekte wordt 
veroorzaakt door een schimmel die verspreid wordt door de iepenspintkever. 
Deze kever legt zijn eitjes in zieke iepen. Als de kever volwassen is, kruipt hij uit 
het hout van de zieke boom. Hij vliegt naar een andere iep om te eten van de 
jonge takken. Zo kan de kever schimmelsporen naar een gezonde boom 
overbrengen. 
 
 

2p 31 Worden de bloemen van de iep bestoven door de wind of door insecten? Noem 
twee in de tekst genoemde kenmerken van de bloemen waaruit je dat kunt 
afleiden. 
 

2p 32 De abiotische factoren in de stad en aan de kust zijn zodanig, dat iepen op die 
plekken wel goed kunnen groeien en veel andere boomsoorten niet. 

 Noem twee van zulke in de tekst genoemde abiotische factoren. 
 

1p 33 De schimmel die de iepenziekte veroorzaakt, verspreidt zich via de houtvaten 
steeds verder in de boom. De houtvaten raken verstopt en binnen een jaar sterft 
de boom. 
Wordt door het verstoppen van de houtvaten het transport van water geremd? 
En wordt het transport van mineralen geremd? 
A Het transport van water en van mineralen wordt niet geremd. 
B Alleen het transport van water wordt geremd. 
C Alleen het transport van mineralen wordt geremd. 
D Zowel het transport van water als van mineralen wordt geremd. 
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Slechter zien 
 
 
Een mogelijke oorzaak van slechter zien is te weinig licht op het netvlies. Dit kan 
het gevolg zijn van het troebel worden van het hoornvlies of van de ooglens. 
Beide afwijkingen zijn goed te behandelen. Bij iemand met een troebel 
hoornvlies wordt vaak een hoornvliestransplantatie toegepast. Een troebele lens 
kan worden vervangen door een kunststoflens. 
 
 

2p 34 In de afbeelding is de bouw van een oog weergegeven.   
 

P Q R

S T U  
 

 Welke letter geeft het hoornvlies aan? En welke letter geeft de ooglens aan? 
Schrijf je antwoord zó op: 
hoornvlies = .....................  
ooglens = ........................  
 

1p 35 Veel mensen hebben op latere leeftijd een leesbril nodig, omdat ze niet meer 
goed dichtbij kunnen zien. 
Waardoor hebben oudere mensen vaak een bril nodig om te kunnen lezen? 
A De ooglens kan niet meer bol genoeg worden. 
B De ooglens kan niet meer plat genoeg worden. 
C De pupil kan niet meer groot genoeg worden. 
D De pupil kan niet meer klein genoeg worden. 
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1p 36 Een veel ernstiger afwijking die ook vooral bij oudere mensen voorkomt, is 
maculadegeneratie of MD. Dit ontstaat als zintuigcellen in de gele vlek 
afsterven. Hierdoor gaan mensen steeds slechter zien in het midden van het 
gezichtsveld (zie de afbeelding).   
 

 
 
Hoe heten de zintuigcellen die door MD afsterven? En in welke laag van het oog 
bevinden ze zich? 
A kegeltjes in het netvlies 
B kegeltjes in het vaatvlies 
C staafjes in het netvlies 
D staafjes in het vaatvlies 
 
 

Zwangerschap 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 37 tot en met 48. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

1p 37 In de afbeelding van informatie 1 is een deel van het voortplantingsstelsel van 
een vrouw weergegeven. 

 Geef de naam van het orgaan dat is aangegeven met het cijfer 1. 
 

2p 38 In de afbeelding van informatie 1 worden enkele gebeurtenissen weergegeven. 
 Geef de namen van de gebeurtenissen die aangegeven worden met P en 

met Q. 
Schrijf je antwoord zó op: 
P = ..................................  
Q = .................................  
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1p 39 In informatie 2 staat dat de werking van een zwangerschapstest bestaat uit het 
aantonen van het hormoon hCG. 
Door welk orgaan wordt dit hormoon uit het bloed van de moeder verwijderd? 
A door de hypofyse 
B door de nieren 
C door de placenta 
 

1p 40 Drie orgaanstelsels van een embryo zijn: het bloedvatenstelsel, het 
uitscheidingsstelsel en het zenuwstelsel. 
Van welke twee van deze orgaanstelsels is de ontwikkeling al begonnen aan het 
eind van de eerste zwangerschapsmaand? 
A van het bloedvatenstelsel en van het uitscheidingsstelsel 
B van het bloedvatenstelsel en van het zenuwstelsel 
C van het uitscheidingsstelsel en van het zenuwstelsel 
 

2p 41 In informatie 4 staan in een tabel gegevens over het gewicht van een foetus 
tijdens een zwangerschap. 

 Zet de gegevens van de tabel uit in een lijndiagram op de uitwerkbijlage. 
 

1p 42 In welke maand van de zwangerschap nam de foetus het meest in gewicht toe? 
A in maand 4 
B in maand 5 
C in maand 6 
D in maand 7 
E in maand 8 
F in maand 9 
 

1p 43 Vóór de geboorte stroomt er maar weinig bloed door de kleine bloedsomloop 
(zie informatie 5). 
Door de haarvaten van welk deel van het lichaam stroomt het bloed van de 
kleine bloedsomloop? 
A door de haarvaten van het hoofd 
B door de haarvaten van de hartspier 
C door de haarvaten van de longen 
 

1p 44 Vanuit de placenta wordt door de navelstrengader zuurstofrijk bloed naar de 
foetus gevoerd. Dit bloed komt uiteindelijk in een holle ader terecht. 
Welke letter in de afbeelding van informatie 5 geeft een holle ader aan? 
A letter K 
B letter L 
C letter M 
D letter N 
 

1p 45 Hoe heet het orgaan dat in informatie 6 wordt aangegeven met de letter R? 
 

1p 46 Zwangere vrouwen moeten vaak naar het toilet voor meestal kleine plasjes. 
 Leg met behulp van de afbeelding van informatie 6 uit waarom zwangere 

vrouwen vaker moeten plassen dan normaal. 
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1p 47 Sonja is in verwachting. De eerste dag van haar laatste menstruatie was op 
12 januari.   

 Bepaal met behulp van informatie 6 en de kalender op welke dag ze ‘is 
uitgerekend’. 
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2p 48 Nadat de baby geboren is, volgt de zogenaamde nageboorte. 

 Noem twee delen die bij de nageboorte het lichaam van de vrouw verlaten. 
 
 

einde  KB-0191-a-10-1-o* 
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Zwangerschap 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 37 tot en met 48. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

Informatie 1 Zwanger worden 
 
In de afbeelding is een deel van het voortplantingsstelsel van een vrouw 
weergegeven. Er zijn onder andere enkele gebeurtenissen te zien die 
plaatsvinden als een vrouw zwanger wordt.   
 

 
 
 

Informatie 2 Een zwangerschapstest 
 
Tijdens de zwangerschap maakt het embryo, en later ook de placenta, het 
hormoon hCG. Dit komt in het bloed van de moeder terecht en wordt 
uitgescheiden met de urine. Het hormoon speelt een rol bij het instandhouden 
van de zwangerschap. De werking van een zwangerschapstest bestaat uit het 
aantonen van hCG in de urine van de moeder. Zo’n test kan op zijn vroegst een 
positieve uitslag geven vanaf de eerste dag dat de menstruatie had moeten 
beginnen. Vanaf dat moment is er voor de test genoeg hCG in het bloed en in de 
urine aanwezig. 
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Informatie 3 Groei en ontwikkeling 
 
Aan het eind van de eerste maand van de zwangerschap is het embryo zeven 
millimeter lang en weegt één gram. De ontwikkeling van het hart, de 
wervelkolom en de hersenen is begonnen. In de loop van de tweede maand 
begint de ontwikkeling van de meeste andere organen, zoals de darmen en de 
longen. Het tijdstip waarop de organen goed beginnen te werken is verschillend. 
Het hartje klopt al in de vijfde week, de urineproductie begint aan het eind van 
de vierde maand en de ademhaling komt pas na de geboorte op gang. 
 
 

Informatie 4 Gewicht van een foetus 
 
Na twee maanden zwangerschap wordt de baby een foetus genoemd. 
De tabel laat het gewicht van een zich ontwikkelende foetus zien vanaf drie 
maanden tot de geboorte. 
 

duur van de 
zwangerschap

(maanden) 

gewicht van 
de foetus 

(g) 
3     20 
4   120 
5   350 
6   650 
7 1000 
8 1700 
9 2800 

 
 

Informatie 5 Het hart van een foetus 
 
Vóór de geboorte stroomt er maar heel 
weinig bloed door de kleine 
bloedsomloop. Tussen de linker en de 
rechter harthelft is een opening. Een 
groot deel van het bloed dat door de 
holle aders wordt aangevoerd, stroomt 
door deze opening rechtstreeks naar 
de andere harthelft (zie de afbeelding). 
 

K L M N

Legenda:
veel bloed
weinig bloed
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Informatie 6 Aan het eind van de zwangerschap 
 
In de afbeelding worden de ongeboren baby en enkele organen van een vrouw 
weergegeven aan het eind van de zwangerschap.   
 

 
 
Om te berekenen wat de dag is waarop verwacht wordt dat de baby geboren zal 
worden, wordt uitgegaan van de eerste dag van de laatste menstruatie. De 
geboorte wordt dan veertig weken later verwacht. Zo kan de dag bepaald 
worden, waarop de aanstaande moeder ‘is uitgerekend’. Meestal wordt de baby 
niet precies op die dag geboren. 
 

einde  KB-0191-a-10-1-b* 

Pagina: 650Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0191-a-10-1-u 1 lees verder ►►►

biologie CSE KB 2010-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

 19  
deel van het 
hoofd 

cijfer van het 
celtype 

hoofdhuid  
grote hersenen  
neusslijmvlies  
 

 30  
organen in de afbeelding 

taken P Q R S T 
productie van zaadcellen      
tijdelijke opslag van zaadcellen      

 
 41    

                             
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

KB-0191-a-10-1-u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
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 
beoordeling centraal examen 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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 63 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Oorontsteking 
 

 1 C 
 
 

Zweten 
 

 2 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste orgaantjes: 
− bloedvat 
− zintuig 
− spier 
− talgklier 
− zenuw 
 
per juist genoemd orgaan 1 
 

 3 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist werkplan: 
• aan enkele petrischalen met voedingsbodem bacteriën en vloeistof met 

‘namaak-DCD’ toevoegen en aan enkele andere petrischalen met 
voedingsbodem bacteriën en vloeistof zonder ‘namaak-DCD’ (onder 
overigens gelijke omstandigheden) 1 

• na verloop van tijd het effect van de toegevoegde vloeistof in beide 
groepen petrischalen vergelijken 1 

 
 

Zeehonden 
 

 4 C 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste voedselketens: 
− algen  krill  krabbeneter 
− algen  krill  zeeluipaard 
 
• drie juiste (groepen) organismen genoemd in de juiste volgorde 1 
• de voedselrelaties op de juiste manier met pijlen aangegeven 1 

Vraag Antwoord Scores
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Vertering 
 

 7 maximumscore 1 
alvleesklier 
 

 8 B 
 
 

Zuurstofproductie 
 

 9 maximumscore 1 
fotosynthese / koolstofassimilatie 
 

 10 C 
 
 

Opslag 
 

 11 maximumscore 2 
• (letter) Q 1 
• (letter) S 1 
 
 

Verstopping 
 

 12 maximumscore 1 
endeldarm 
 

 13 maximumscore 1 
(anale) sluitspier(en) 
 
Opmerking 
Ook voor het antwoord ‘anus’ mag één punt worden toegekend. 
 

 14 maximumscore 1 
peristaltische bewegingen / peristaltiek 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat bacteriën geen kern hebben. 
− Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat bacteriën wel een celwand 

hebben.  
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 17 maximumscore 1 
(de cijfers) 1 en 5 
 
 

Een wortelkanaalbehandeling 
 

 18 maximumscore 2 
• P = glazuur 1 
• Q = tandbeen 1 
 
 

Het hoofd 
 

 19 maximumscore 2 
een juist ingevulde tabel: 
 
deel van het 
hoofd 

cijfer van het 
celtype 

hoofdhuid 3 
grote hersenen 1 
neusslijmvlies 2 
 
Indien drie cijfers juist ingevuld 2 
Indien één of twee cijfers juist ingevuld 1 
 

 20 C 
 
 

Gezond snacken? 
 

 21 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste gevolgen: 
− (verhoogde kans op) hart- en  vaatziekten 
− (verhoogde kans op) diabetes 
− (verhoogde kans op) te hoge bloeddruk 
− (verhoogde kans op) gewrichtsklachten 
 
per juist gevolg 1 
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 22 maximumscore 2 
Ja, met een uitleg waaruit blijkt dat 100 gram light chips (6 x 17) + (61 x 
17) + (26 x 38) = 2127 kJ levert (en dat is minder dan 2282 kJ). 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst en conclusie 1 
 
 

Tracheotomie 
 

 23 B 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er dan geen / niet genoeg lucht meer 
door het strottenhoofd / langs de stembanden gaat (bij het uitademen). 
 
 

Lymfevatenstelsel 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste manier: 
− door het maken van antistoffen 
− door ziekteverwekkers in zich op te nemen / fagocytose 
 

 28 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de lymfe uiteindelijk in het bloed / de 
bloedvaten terechtkomt. 
 
 

Impulsen 
 

 29 A 
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Organen van de man 
 

 30 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 

organen in de afbeelding 
taken P Q R S T 
productie van zaadcellen     X 
tijdelijke opslag van zaadcellen    X  

per juist ingevulde regel 1 
 
 

De iep 
 

 31 maximumscore 2 
door de wind, met twee juiste kenmerken uit de tekst: 
• onopvallende / groene bloemen 1 
• lange / veervormige stempels 1 
 

 32 maximumscore 2 
• luchtverontreiniging 1 
• (zoute zee)wind 1 
 

 33 D 
 
 

Slechter zien 
 

 34 maximumscore 2 
• hoornvlies = P 1 
• ooglens = Q 1 
 

 35 A 
 

 36 A 
 
 

Zwangerschap 
 

 37 maximumscore 1 
eierstok / ovarium 
 

 38 maximumscore 2 
• P = ovulatie / eisprong 1 
• Q = innesteling 1 

Pagina: 659Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag Antwoord Scores

KB-0191-a-10-1-c 9 lees verder ►►►

 39 B 
 

 40 B 
 

 41 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist diagram:   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
duur van de zwangerschap (maanden)

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

gewicht
(g)

 

• de assen zijn juist ingedeeld en benoemd 1 
• de gegevens uit de tabel zijn juist uitgezet als punten die juist met een 

lijn zijn verbonden 1 
 

 42 F 
 

 43 C 
 

 44 A 
 

 45 maximumscore 1 
placenta 
 

 46 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de baarmoeder / baby drukt op de 
urineblaas. 
 

 47 maximumscore 1 
18 oktober 
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 48 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste delen: 
− (resten van) de placenta 
− (resten van) de navelstreng 
− (resten van) de vruchtvliezen 
 
per juist deel 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 

einde  KB-0191-a-10-1-c* 
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KB-0191-a-10-2-o 

Examen VMBO-KB 

2010 
 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 22 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Een ader en een slagader 
 

1p 1 Op de foto hieronder is een dwarsdoorsnede van een ader en van een slagader 
met een letter aangegeven.   

 

Letter Q geeft de slagader aan. 
 Leg uit waaraan dat is te zien in de afbeelding. 

 
1p 2 De meeste slagaders in het lichaam vervoeren zuurstofrijk bloed, maar er zijn er 

ook die zuurstofarm bloed vervoeren. 
 Geef de naam van een slagader die zuurstofarm bloed vervoert. 

 
 

Longembolie 
 
 
Een stolsel in een bloedvat van de longen wordt een longembolie genoemd. 
Door zo’n stolsel kan het bloed minder goed door een bloedvat stromen. Dit 
heeft invloed op de gaswisseling. 
 
 

1p 3 Heeft dit invloed op het afgeven van koolstofdioxide in de longen? En heeft dit 
invloed op het opnemen van zuurstof? 
A alleen op het afgeven van koolstofdioxide 
B alleen op het opnemen van zuurstof 
C zowel op het afgeven van koolstofdioxide als op het opnemen van zuurstof 
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1p 4 Om een longembolie vast te stellen wordt een onderzoek gedaan. Hierbij wordt 
een bepaalde stof in een armader gespoten. De stof komt met het bloed in de 
bloedvaten van de longen terecht. Met een speciale camera kan dan zichtbaar 
gemaakt worden, waar zich een stolsel bevindt. 
Gaat het bloed met de stof via de kortste weg vanuit de arm naar de longen door 
de grote bloedsomloop? En gaat het dan door de kleine bloedsomloop? 
A alleen door de grote bloedsomloop 
B alleen door de kleine bloedsomloop 
C zowel door de grote als door de kleine bloedsomloop 
 

2p 5 Meestal worden stolsels met behulp van medicijnen afgebroken. Soms wordt er 
geopereerd om stolsels te verwijderen. Hiervoor moet de borstkas opengemaakt 
worden om bij de longen in de borstholte te komen. 

 Noem nog twee andere organen in de borstholte. 
 
 

Koemelkallergie 
 
 
In het verteringskanaal worden voedingsstoffen afgebroken door enzymen. Bij 
een baby werkt het verteringsproces nog niet goed. Hierdoor kunnen 
brokstukken van eiwitten die niet volledig afgebroken zijn, in het bloed 
terechtkomen. Na het drinken van koemelk heeft dit bij sommige baby’s een 
allergische reactie tot gevolg, zoals huiduitslag, darmkrampen en misselijkheid. 
Dit wordt koemelkallergie genoemd. 

 
2p 6 Bij de vertering worden niet alleen eiwitten afgebroken. 

 Noem twee andere groepen voedingsstoffen die in het verteringskanaal door 
enzymen worden afgebroken. 

 
1p 7 In welk deel van het verteringskanaal worden de meeste verteringsproducten 

van eiwitten in het bloed opgenomen? 
A in de dunne darm 
B in de dikke darm 
C in de endeldarm 
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Hoesten 
 
 
Tijdens een les over ademhaling vertelt de docent over hoesten. Hieronder staat 
het schema dat hij op het bord maakt met de uitleg die hij erbij geeft.   
 

prikkeling van
zintuigcellen

in de luchtpijp
ruggenmergimpulsen buikspieren

trekken samen hoesten
impulsen

 
 
Door te hoesten wordt er krachtig lucht uit je longen gestoten. De hoestreflex 
wordt veroorzaakt door prikkeling van het slijmvlies in de luchtpijp. Hierdoor 
ontstaan impulsen die naar het ruggenmerg worden geleid. Vanuit het 
ruggenmerg worden dan impulsen naar de buikspieren gestuurd. Als deze 
spieren zich samentrekken, adem je krachtig uit door te hoesten. 
 
 

1p 8 Zijn bij het optreden van de hoestreflex bewegingszenuwcellen betrokken? En 
zijn er gevoelszenuwcellen bij betrokken? 
A alleen bewegingszenuwcellen 
B alleen gevoelszenuwcellen 
C zowel bewegingszenuwcellen als gevoelszenuwcellen 
 

1p 9 Als slijm uit de luchtpijp terechtkomt in de keelholte, kun je dat gewoon 
doorslikken. Na het doorslikken worden bacteriën uit het slijm gedood in de 
maag. 

 Leg uit waardoor bacteriën in de maag gedood worden. 
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1p 10 Bij het hoesten adem je krachtig uit. 
In de afbeelding zijn schematisch enkele organen weergegeven op verschillende 
momenten tijdens de ademhaling.   
 

 
 
Welke twee letters geven de situatie weer aan het eind van een krachtige 
uitademing? 
A de letters P en R 
B de letters P en S 
C de letters Q en R 
D de letters Q en S 
 
 

Stadia van een bevalling 
 

2p 11 Op de uitwerkbijlage staan in een schema drie verschillende stadia van een 
bevalling getekend. In het schema staan ook de namen van die drie 
verschillende stadia. 

 Trek in het schema een lijn tussen elke tekening en de bijbehorende naam. 
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hart met hartspierziekte 

Hartspierziekte 
 
 
Een hartspierziekte kan verschillende oorzaken hebben. Door zo’n ziekte kan 
het hart het bloed niet goed meer wegpompen. Er zijn verschillende vormen van 
de ziekte. Bij één van die vormen is vooral de linkerkamer groter dan normaal en 
heeft een dunnere wand. 
 
 

1p 12 Leg uit waardoor het hart het bloed niet goed kan wegpompen, als de wand van 
de kamer dunner is dan normaal. 
 

1p 13 Bij een onderzoek naar hartspierziekte wordt soms via een slangetje een 
contrastmiddel in het bloed in het hart gespoten. Door het contrastmiddel kan op 
een röntgenfoto het hart met de kransslagaders zichtbaar gemaakt worden. Het 
slangetje wordt via een slagader en de aorta het hart ingeschoven (zie de 
afbeelding).   
 

 
 
In welk deel van het hart komt het slangetje dan terecht? 
A in de linkerboezem 
B in de rechterboezem 
C in de linkerkamer 
D in de rechterkamer 
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Sterilisatie 
 
 
Bij sterilisatie van een man worden de 
zaadleiders onderbroken. 
In de afbeelding zijn enkele organen van 
een man schematisch weergegeven.   
 

 
 

1p 14 Welke letter in de afbeelding geeft een zaadleider aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 15 Een gesteriliseerde man hoeft geen condooms te gebruiken als 
voorbehoedmiddel. Toch gebruikt zo’n man wel eens condooms. 

 Noem een andere functie van een condoom bij geslachtsgemeenschap dan 
het voorkomen van een zwangerschap. 

 
 

Een probleem met het gehoor 
 

1p 16 In de afbeelding is een doorsnede van een oor van een mens schematisch 
weergegeven.  

 
Sommige mensen horen hun eigen stem te hard doordat deel P uit de afbeelding 
te wijd open staat.   
Wat is de naam van P? 
A buis van Eustachius 
B gehoorgang 
C gehoorzenuw 
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Etalagebenen 
 
 
Etalagebenen ontstaan als gevolg van een 
vernauwing in een slagader in de benen. 
Door de vernauwing ontstaat een tekort aan 
zuurstof in de beenspieren. Als gevolg 
hiervan worden in de spieren afvalstoffen 
geproduceerd die een krampende pijn 
veroorzaken. Deze pijn verdwijnt als je 
stilstaat. Daar komt de naam ‘etalagebenen’ 
vandaan, want als je door de stad loopt, 
moet je als het ware voor elke etalage even 
stilstaan om de pijn te laten verdwijnen. 
In de afbeelding is schematisch de 
bloedsomloop van een mens weergegeven. 
Twee plaatsen in bloedvaten zijn 
aangegeven met P en Q.   
 

 
 

1p 17 Kan een vernauwing bij P leiden tot etalagebenen? En kan een vernauwing bij Q 
daartoe leiden? 
A alleen een vernauwing bij P 
B alleen een vernauwing bij Q 
C zowel een vernauwing bij P als bij Q 
 

1p 18 In de beenspieren worden afvalstoffen bij de verbranding geproduceerd. 
 Geef de naam van zo’n afvalstof. 
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De baarmoeder 
 

1p 19 In de afbeelding zijn enkele organen in de buikholte van een vrouw 
weergegeven.  
 

 
 
Welke letter geeft de baarmoeder aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p 20 De baarmoeder bestaat uit drie lagen: een stevige buitenlaag van bindweefsel, 
een laag spieren en een binnenlaag van slijmvlies. Dit slijmvlies wordt 
regelmatig afgebroken. 
Wanneer wordt het slijmvlies van de baarmoederwand afgebroken? 
A alleen tijdens de menstruatie 
B alleen tijdens de ovulatie 
C zowel tijdens de menstruatie als tijdens de ovulatie 
 

1p 21 Bij bepaalde klachten, bijvoorbeeld bij abnormaal bloedverlies via de vagina, 
wordt soms een zogenaamde curettage uitgevoerd. Tijdens zo’n kleine operatie 
wordt slijmvlies van de binnenkant van de baarmoeder weggehaald. Cellen van 
dit slijmvlies worden in het laboratorium onderzocht. 
Hebben cellen van het baarmoederslijmvlies een celkern? En hebben ze een 
celwand? 
A alleen een celkern 
B alleen een celwand 
C zowel een celkern als een celwand 
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Zaden 
 
 
De afbeelding geeft schematisch een bloem weer. Drie delen zijn met een letter 
aangegeven.   
 

 
 
 

2p 22 Welke letter geeft het deel van de bloem aan waarin zaden kunnen ontstaan? 
En wat is de naam van dat deel van de bloem? 
Schrijf je antwoord zó op: 
letter = .......................................  
naam = .......................................  
 

1p 23 Van veel plantensoorten worden de zaden door de wind verspreid. Dichtbij zo’n 
plant worden meer zaden van die plant gevonden dan verder bij de plant 
vandaan.   
In welk van onderstaande diagrammen wordt dit juist weergegeven? 
 

afstand

aantal
zaden

diagram P
afstand

aantal
zaden

diagram Q
aantal zaden

afstand

diagram R

afstand

aantal zaden
diagram S  

 
A in diagram P 
B in diagram Q 
C in diagram R 
D in diagram S  
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Gerst 
 

2p 24 Voor het maken van bier wordt meestal gerst gebruikt.  
Deze graansoort wordt op grote akkers verbouwd.  
In de afbeelding is de bloem van een gersteplant weergegeven.  
Zo’n bloem is klein en groen en wordt door de wind bestoven.   

 Noem nog twee andere kenmerken uit de afbeelding waaraan  
te zien is dat de bloem door de wind wordt bestoven. 

 
 
 
 
 
 

Een lui oog 
 

1p 25 Een lui oog accommodeert onvoldoende. Een kind met een lui oog ziet met dit 
oog niet goed. Meestal wordt bij zo’n kind het goede oog enkele uren per dag 
met een oogpleister afgeplakt. Het luie oog gaat dan weer beter accommoderen. 
In de afbeelding is schematische een doorsnede van een oog weergegeven. 
Letter P geeft het deel aan dat door het accommoderen van vorm verandert. 
 

 
 

 Geef de naam van P.   
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sikkelcel 

De hielprik 
 
 
Pasgeboren kinderen krijgen binnen een week na de geboorte een hielprik. Er 
wordt dan wat bloed afgenomen en opgestuurd naar een laboratorium. Het bloed 
wordt getest op verschillende erfelijke ziekten. Het gaat om weinig voorkomende 
ziekten die meestal goed te behandelen zijn, als ze tijdig worden ontdekt. 
 
 

1p 26 Om welke reden wordt de hielprik vrijwel meteen na de geboorte gedaan en niet 
na bijvoorbeeld een paar weken? 
 

1p 27 Een aandoening die met de hielprik ontdekt kan worden, is sikkelcelanemie. 
Hierbij zijn rode bloedcellen misvormd. Daardoor kunnen ze hun taak minder 
goed uitvoeren dan gezonde rode bloedcellen. Deze misvormde cellen worden 
sikkelcellen genoemd (zie de afbeelding).  
 

 
 
Welke taak wordt door sikkelcellen minder goed uitgevoerd dan door ‘gezonde’ 
rode bloedcellen? 
A het bestrijden van ziekteverwekkers 
B het laten stollen van het bloed 
C het vervoeren van zuurstof 
 

1p 28 Mensen met sikkelcelanemie worden wel behandeld met een bloedtransfusie. Ze 
voelen zich dan tijdelijk beter. 

 Leg uit waardoor iemand met sikkelcelanemie niet geneest door zo’n 
bloedtransfusie. 
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vruchtje 

De ambrosia 
 
 
De ambrosia is een plant die steeds vaker in 
Nederland voorkomt. Wetenschappers denken 
dat één van de oorzaken het gebruik van 
vogelvoer is dat zaden van de ambrosia bevat. 
Mensen kopen dit vogelvoer en strooien het 
’s winters uit in de tuin.   
 

     
 
 

1p 29 In Nederland komen twee soorten ambrosia voor, de  
alsem-ambrosia en de zand-ambrosia. De zaden van de  
alsem-ambrosia worden verspreid doordat de vruchtjes  
aan de veren van vogels blijven hangen. 
In de afbeelding wordt een vruchtje van de alsem-ambrosia  
weergegeven. 

 Het vruchtje van de alsem-ambrosia is aangepast aan de verspreidingswijze. 
Leg dit uit met behulp van de afbeelding.   

 
1p 30 De zand-ambrosia produceert veel minder zaden dan de alsem-ambrosia en 

overwintert vooral met wortelstokken. 
Kan de zand-ambrosia zich geslachtelijk voortplanten? En kan de zand-
ambrosia zich ongeslachtelijk voortplanten? 
A alleen geslachtelijk 
B alleen ongeslachtelijk 
C zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk 
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Organen in de buikholte 
 
 
In de afbeelding zijn schematisch enkele 
organen weergegeven die in de buikholte 
liggen. Zo zijn onder andere delen van het 
uitscheidingsstelsel te zien.   
 

 
 
 

1p 31 Noem nog een ander orgaanstelsel dan het uitscheidingsstelsel waarvan een 
deel is te zien in de afbeelding. 
 

1p 32 In de afbeelding zijn drie plaatsen aangegeven met een letter. 
Welke letter geeft een plaats aan waar urine wordt gemaakt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R  
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1p 33 Van drie verschillende vloeistoffen in het uitscheidingsstelsel wordt een kleine 
hoeveelheid afgenomen voor onderzoek. In de tabel staan enkele verschillen 
genoemd tussen de drie vloeistoffen. 
 

Legenda: 
+ = wel aanwezig in de  
      vloeistof 
 - = niet aanwezig in de  
      vloeistof 

 
Welke vloeistof is urine? 
A vloeistof X 
B vloeistof Y 
C vloeistof Z  
 
 

Pinda’s 
 
 
Pinda’s en pindakaas worden wel gebruikt als vleesvervangers, omdat ze, net 
als vlees, eiwitten, ijzer en vitamine B bevatten (zie de tabel). 

per 100 gram voedingsmiddel  

voedings-
middel 

 
energie 

 
(kJ) 

eiwit- 
ten 

 
(g) 

vet-
ten 

 
(g) 

kool-
hydraten 

 
(g) 

 
vezels 

 
(g) 

 
water 

 
(g) 

 
ijzer 

 
(mg) 

vita-
mine 

B 
(mg) 

kipfilet   667 31   4   0 0 64 1,3 0,59 
leverpastei 1285 12 28   2 0 54 3,5 0,79 
pinda’s 2609 29 52 13 7   3 1,7 0,78 
pindakaas 2651 25 55 12 5   2 1,4 0,32 
rundvlees 1110 34 14   0 0 51 3,3 0,09 

 
2p 34 Pinda’s leveren per 100 g meer kJ aan energie dan rundvlees. 

 Leg uit waardoor pinda’s meer kJ aan energie leveren dan een gelijke 
hoeveelheid rundvlees. Gebruik de gegevens uit de tabel en noem twee 
oorzaken. 

 
1p 35 Hoeveel gram kipfilet levert ongeveer evenveel vitamine B als 100 g pinda’s? 

A ongeveer   75 g 
B ongeveer 110 g 
C ongeveer 130 g 
D ongeveer 150 g  

 vloeistof 
X 

vloeistof 
Y 

vloeistof 
Z 

bloeddeeltjes + - - 
eiwitten + - - 
glucose + + - 
ureum + + + 
water + + + 
zouten + + + 
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verstandskies 
grote kiezen 

kleine kiezen 

snijtand
hoektand

harde gehemelte

zachte gehemelte

huig

tong

De mond 
 
 
Syl maakt een werkstuk over het verteringsstelsel. Voor de inleiding neemt hij 
de volgende informatie van internet over.  
 
De mond is de ingang van het verteringskanaal. Het is de plaats waar eten ons 
lichaam binnenkomt en waar de eerste stap van de voedselvertering plaatsvindt. 
In de mond wordt voedsel door middel van kauwen klein gemaakt, zodat het 
makkelijker is door te slikken. Door het kauwen wordt het eten ook vermengd 
met speeksel. Speeksel bevat onder andere stoffen die belangrijk zijn voor de 
voedselvertering.   
 

 
 

2p 36 Verderop in zijn werkstuk doet hij drie uitspraken.  
Deze drie uitspraken staan op de uitwerkbijlage. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 37 Geef de naam van het deel van het verteringskanaal waarin het voedsel als 
eerste terechtkomt als het doorgeslikt is. 
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De kleine zonnedauw 
 
 
De kleine zonnedauw is een plant die in 
Nederland wettelijk beschermd is. 
De plant wordt ongeveer tien centimeter 
hoog en bloeit in juli en augustus met drie 
tot acht witte bloemen. De bladeren van de 
kleine zonnedauw hebben veel kleverige, 
dunne haren. Hiermee vangt de plant 
insecten en spinnen.   
 
 

1p 38 De kleine zonnedauw vangt insecten en spinnen met zijn bladeren. 
 Geef een andere taak van het blad van een plant. 

 
2p 39 Een blad is een orgaan van een plant. 

 Noem twee andere organen van een plant. 
 
 

Agapornissen 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 40 tot en met 48. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

2p 40 In informatie 1 worden enkele eigenschappen van vogels genoemd die 
belangrijk zijn om goed te kunnen vliegen. 

 Noem twee van zulke eigenschappen uit informatie 1. 
 

2p 41 In informatie 1 worden verschillende eigenschappen van vogels genoemd. 
In het schema op de uitwerkbijlage staan twee levenskenmerken. 

 Schrijf achter elk levenskenmerk een eigenschap uit informatie 1 die te 
maken heeft met dat levenskenmerk. 

 
1p 42 Kasper heeft thuis een paartje agapornissen in een kooi. 

Het mannetje weegt 55 gram. 
 Hoeveel gram borstspieren heeft dit mannetje ongeveer volgens de 

gegevens in informatie 1? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 43 Kasper ontdekt tot zijn schrik dat het voer voor zijn agapornissen op is. De 
buren houden ook siervogels en hij gaat vragen of zij wat voer voor zijn vogels 
hebben. Ze hebben alleen voer voor grasparkieten en kanaries. Kasper bekijkt 
de etiketten van twee soorten voeding (zie de afbeelding). 
 

 
Voldoen deze soorten vogelvoer aan het advies over de samenstelling in 
informatie 3? 
A alleen het voer voor grasparkieten 
B alleen de snacks voor kanaries 
C zowel het voer voor grasparkieten als de snacks voor kanaries   
 

1p 44 Welke letter uit de afbeelding in informatie 4 geeft het orgaan aan dat wordt 
aangetast als een agapornis te veel vet eet? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p 45 In informatie 5 staat dat er onderzoek is gedaan naar mogelijke oorzaken voor 
de afname van een populatie agapornissen. Er worden enkele factoren 
genoemd die als oorzaak uitgesloten kunnen worden. 

 Noem een biotische factor uit informatie 5 die als oorzaak uitgesloten kan 
worden. 

 
3p 46 In de tabel van informatie 6 staan de resultaten van een onderzoek naar 

bijtgedrag bij agapornissen. 
Op de uitwerkbijlage is een stuk grafiekpapier afgebeeld. 

 Maak van de gegevens uit de tabel een staafdiagram waarin het verschil in 
bijtgedrag tussen mannetjes en vrouwtjes te zien is. 

 
1p 47 Schrijf een conclusie op uit de resultaten van dit onderzoek naar het verband 

tussen het bijten en het geslacht van een agapornis. 
 

1p 48 Noem een verbetering of een aanvulling van dit onderzoek waardoor de 
resultaten betrouwbaarder worden.  

Compleet voer voor grasparkieten 
Samenstelling:  granen, zaden, mineralen, bakkerijproducten, honing 
 (0,1%), oliën en vetten, gist. 
Analyse per 100 gram:  11,2 g eiwit; 4,5 g vet; 8,9 g ruwe vezel; 4,0 g 
 ruwe as; 10,8 g vocht; 0,5 g kalk. 

Snacks voor kanaries 
Samenstelling:  zaden, granen, bakkerijproducten, ei en eiproducten 
 (0,1%), gist, honing, mineralen, algen. 
Analyse per 100 gram:  15,0 g eiwit; 5,0 g vet; 6,8 g ruwe vezel; 7,8 g 
 ruwe as; 12,5 g vocht; 1,7 g kalk. 

einde  KB-0191-a-10-2-o* 
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Agapornissen 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 40 tot en met 48. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 
 

Informatie 1 Vogels 
 
Agapornissen behoren tot de papegaaien. Het lichaam van vogels zoals 
agapornissen is bedekt met veren. Deze geven het lichaam een gestroomlijnde 
vorm. Bovendien beschermen ze tegen afkoeling en helpen zo bij het 
handhaven van de constante lichaamstemperatuur (40 °C – 43 °C). 
Het skelet bestaat uit lichte botten die vaak hol zijn en met lucht gevuld. De 
borstspieren zijn bijzonder sterk ontwikkeld en maken ongeveer 20% uit van het 
gewicht van de vogel. 
Omdat een vogel een grote energiebehoefte heeft, treedt er in het lichaam veel 
verbranding op. Dit wordt mogelijk gemaakt door de bijzondere bouw van de 
longen en het goed ontwikkelde bloedvatenstelsel. 
Vogels leggen eieren met een kalkschaal, die in nesten worden uitgebroed. 
Door de plaatsing van de ogen hebben ze een groter gezichtsveld dan mensen. 
Bovendien kunnen ze bijzonder scherp zien. 
 
 

Informatie 2 Huisdier 
 
Een agapornis is ongeveer 15 cm groot en kan 
wel 15 jaar oud worden. Ze worden veel als 
huisdier gehouden, als siervogels in een kooi. 
Er zijn veel soorten agapornissen. De naam 
betekent ‘onafscheidelijken’. Als een mannetje 
en een vrouwtje een paartje vormen, blijven ze 
dat hun leven lang. Zo’n paartje tortelt veel met 
elkaar. Daarom worden ze ook wel ‘lovebirds’ 
genoemd. Als een agapornis alleen in een kooi 
wordt gehouden, richt hij zijn tortelgedrag op zijn 
eigenaar. 
In het wild komen agapornissen voor in Afrika, 
ten zuiden van de Sahara, waar ze in kleine 
groepen van tien tot vijftien vogels samenleven.  
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Legenda: 
 
1 = slokdarm 
2 = krop 
3 = kliermaag 
4 = spiermaag 
5 = dunne darm
6 = blinde darm 
7 = dikke darm 

Informatie 3 Voeding 
 
Het voedsel van een agapornis moet naast koolhydraten in ieder geval de 
volgende percentages voedingsstoffen bevatten: 
 
voedingsstof percentage 
eiwit 12% - 19%
vet 4% -   6%
kalk 1,5% -   2%
 
Als een agapornis verkeerde voeding krijgt, kunnen er problemen met de 
gezondheid ontstaan. Zo wordt de lever aangetast bij dieren die te veel vet eten. 
 
 

Informatie 4 Orgaanstelsels 
 
In de afbeelding zijn enkele orgaanstelsels van een agapornis weergegeven, 
waaronder het verteringsstelsel.   
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Informatie 5 De zwartwang agapornis 
 
Er is veel onderzoek gedaan naar agapornissen. Zo heeft men in Zambia 
onderzocht, wat de oorzaak was van de sterke afname van een populatie 
zwartwang agapornissen. 
Uit het onderzoek bleek dat er voldoende voedsel en nestgelegenheid was. Ook 
was er geen sprake van een besmettelijke ziekte. 
De onderzoekers ontdekten dat de zwartwang agapornis minstens tweemaal per 
dag moet drinken. In de periode voorafgaand aan het onderzoek was minder 
regen gevallen dan normaal. Dit had uitdroging van het gebied tot gevolg gehad. 
 
 

Informatie 6 Het gedrag van agapornissen 
 
Het gedrag van agapornissen wordt mede bepaald door het geslacht. Zo blijkt 
uit onderzoek dat de mannetjes de jongen vaker voeren dan de vrouwtjes en dat 
mannetjes met hun pootjes dichter bij elkaar zitten. Er is ook een verschil in 
bijtgedrag. 
In de tabel staan de resultaten van een onderzoek naar het bijten van de vogels 
als mensen ze vastpakken. Het onderzoek werd gedaan met 29 vogels. 
 

aantal vogels bijtgedrag bij 
vastpakken mannetjes vrouwtjes totaal 
bijt meteen door 1 8   9 
bijt voorzichtig 2 9 11 
bijt niet 7 2   9 
 

einde  KB-0191-a-10-2-b* 
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biologie CSE KB 2010-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

 11    

 
 
 

 36  
uitspraken juist onjuist

Speeksel bevat stoffen die tandbederf tegengaan.   

Speeksel bevat stoffen die voedingsstoffen afbreken.   

Bij het slikken sluit de huig de luchtpijp af.   

 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 41  
levenskenmerk eigenschap uit informatie 1 
reageren op prikkels  
voortplanting  

 
 

 46    

  
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
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 
beoordeling centraal examen 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. 

 
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 60 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Een ader en een slagader 
 

 1 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat bloedvat Q een dikkere wand heeft / minder 
wijd is (dan bloedvat P). 
 

 2 maximumscore 1 
longslagader 
 
 

Longembolie 
 

 3 C 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste organen: 
− hart 
− luchtpijp 
− slokdarm 
− aorta 
− holle ader 
 
per juist orgaan 1 
 
 

Koemelkallergie 
 

 6 maximumscore 2 
• koolhydraten / zetmeel 1 
• vetten 1 
 

 7 A 
 
 

Hoesten 
 

 8 C 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat (stoffen in) het maagsap / het maagzuur 
de bacteriën doodt. 
 

 10 D 
 
 

Stadia van een bevalling 
 

 11 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema:   
 

 
 
Indien drie verbindingen juist zijn aangebracht 2 
Indien een of twee verbindingen juist zijn aangebracht 1 
Indien geen verbinding juist is aangebracht 0 
 
 

Hartspierziekte 
 

 12 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken, dat de kamer dan minder krachtig kan 
samentrekken. 
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Vraag Antwoord Scores

 13 C 
 
 

Sterilisatie 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat een condoom beschermt tegen soa’s. 
 
 

Een probleem met het gehoor 
 

 16 A 
 
 

Etalagebenen 
 

 17 B 
 

 18 maximumscore 1 
water / koolstofdioxide / melkzuur 
 
 

De baarmoeder 
 

 19 B 
 

 20 A 
 

 21 A 
 
 

Zaden 
 

 22 maximumscore 2 
• (letter =) Q 1 
• (naam =) vruchtbeginsel/stamper 1 

 
 23 A 
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Vraag Antwoord Scores

Gerst 
 

 24 maximumscore 2 
de juiste kenmerken: 
• veervormige / grote / vertakte / uit de bloem stekende stempel 1 
• lange meeldraden 1 
 
 

Een lui oog 
 

 25 maximumscore 1 
lens 
 
 

De hielprik 
 

 26 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dan vroegtijdig met behandelen kan 
worden begonnen. 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat ontvangen bloedcellen uiteindelijk worden 
afgebroken / de aanmaak van sikkelcellen doorgaat / sikkelcelanemie een 
erfelijke ziekte is. 
 
 

De ambrosia 
 

 29 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de zaden haakjes hebben (waardoor ze aan 
vogelveren blijven vastzitten). 
 

 30 C 
 
 

Organen in de buikholte 
 

 31 maximumscore 1 
bloedvatenstelsel 
 

 32 A 
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Vraag Antwoord Scores

 33 C 
 
 

Pinda’s 
 

 34 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste oorzaken: 
− pinda’s bevatten (per 100 g) meer vet 
− pinda’s bevatten (per 100 g) meer koolhydraten 
− pinda’s bevatten (per 100 g) minder water 
 
per juiste oorzaak 1 
 

 35 C 
 
 

De mond 
 

 36 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 
uitspraken juist onjuist 

Speeksel bevat stoffen die tandbederf tegengaan. X  

Speeksel bevat stoffen die voedingsstoffen afbreken. X  

Bij het slikken sluit de huig de luchtpijp af.  X 
 
Indien drie kruisjes juist ingevuld 2 
Indien twee kruisjes juist ingevuld 1 
Indien één of geen kruisje juist ingevuld 0 
 

 37 maximumscore 1 
slokdarm 
 
 

De kleine zonnedauw 
 

 38 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste taken: 
− het maken van glucose / fotosynthese 
− het opnemen/afgeven van gassen/koolstofdioxide/zuurstof 
− het afgeven van waterdamp 
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Vraag Antwoord Scores

 39 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste organen:  
− wortel 
− stengel 
− bloem 
 
per juist orgaan 1 
 
 

Agapornissen 
 

 40 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste eigenschappen: 
− gestroomlijnde vorm 
− lichte / met lucht gevulde botten 
− sterk ontwikkelde borstspieren 
 
per juiste eigenschap 1 
 

 41 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 
levenskenmerk eigenschap uit informatie 1 
reageren op prikkels (plaatsing van) de ogen / scherp kunnen zien 
voortplanting eieren leggen / uitbroeden 
 
per juiste eigenschap 1 
 

 42 maximumscore 1 
(ongeveer) 11 (gram) 
 

 43 B 
 

 44 B 
 

 45 maximumscore 1 
de juiste factoren: 
− een besmettelijke ziekte 
− (gebrek aan) voedsel 
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Vraag Antwoord Scores

 46 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist diagram:   
 

10

5

0

aantal
Legenda:

mannetjes

bijt meteen
door

bijt voorzichtig bijt niet

vrouwtjes

 
 
• de vertikale as is juist benoemd en ingedeeld, bij de horizontale as 

staan de verschillende gedragingen vermeld 1 
• de aantallen mannetjes en vrouwtjes zijn juist uitgezet in staven 1 
• het geslacht van de vogels is juist in het diagram aangegeven 1 
 

 47 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste conclusie: 
− vrouwtjes bijten vaker dan mannetjes 
− vrouwtjes bijten vaker meteen door 
− mannetjes bijten vaker helemaal niet 
 

 48 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste verbetering of aanvulling: 
− het onderzoek met meer vogels uitvoeren 
− het onderzoek herhalen 
 
 

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

einde  KB-0191-a-10-2-c* 
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913-0191-a-KB-1-o 

Examen VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1 
dinsdag 2 juni 

13.30 - 15.30 uur 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Uitademing meten 

 
 
Bij een onderzoek naar de conditie van een aantal 
leerlingen wordt gemeten hoeveel lucht ze kunnen 
uitademen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een 
spirometer.   
 

 
 
 

1p 1 Het diagram geeft de hoeveelheid lucht in de longen van Tomas weer 
gedurende een bepaalde tijd. In die tijd ademt hij eenmaal zo diep mogelijk uit 
door de spirometer.   
 

tijd

hoeveelheid
lucht in

de longen
(L)

0
0

P Q R S
 

 
Welke letter in het diagram geeft een tijdstip aan waarop Tomas zo diep 
mogelijk uitademt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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De grote pimpernel 

 
 
Hieronder is informatie over de grote pimpernel weergegeven. 
Een opengemaakte bloem is vergroot getekend.     
 

 
 
 

1p 2 Worden de bloemen van de grote pimpernel bestoven door de wind of door 
insecten? Leg je antwoord uit met behulp van de informatie. 
 

1p 3 Is bij de grote pimpernel geslachtelijke voortplanting mogelijk? En is 
ongeslachtelijke voortplanting mogelijk?  
A alleen geslachtelijke voortplanting 
B alleen ongeslachtelijke voortplanting 
C zowel geslachtelijke als ongeslachtelijke voortplanting 
 

meeldraad 

kroonblad (paars) 

stamper 

kelkblad 

wortelstok 

Pagina: 698Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 913-0191-a-KB-1-o 4 lees verder ►►► 

Een darminfectie 

 
 
Rauw vlees, vooral van kippen en varkens, kan besmet zijn met 
ziekteverwekkende bacteriën zoals Salmonella en Campylobacter. Als deze 
bacteriën in het verteringskanaal terechtkomen, kunnen ze onder andere diarree 
veroorzaken. Bij diarree is de ontlasting dun en waterig doordat de onverteerde 
resten niet genoeg zijn ingedikt. 
 
 

1p 4 Hoe heet het deel van het verteringskanaal waarin onverteerde resten worden 
ingedikt? 
 

1p 5 Om vast te stellen of een darminfectie de oorzaak is van diarree wordt wat 
ontlasting onderzocht. In de ontlasting worden onder andere cellen aangetroffen 
die een kern hebben, maar geen celwand. 

 Kunnen zulke cellen bacteriën zijn? Leg je antwoord uit. 
 

2p 6 Op een boerderij krijgen varkens voer waaraan melkzuurbacteriën zijn 
toegevoegd. Het blijkt dat het vlees van deze varkens minder besmet is met 
schadelijke darmbacteriën.  
Een kippenfokker vraagt zich af of ook kippen minder snel met Campylobacter 
besmet raken als ze voer krijgen met melkzuurbacteriën. 

 Schrijf een werkplan op voor een onderzoek waarmee dit nagegaan kan 
worden. 

 
 

Gal 

 
 
In een boek staat: 
 
Gal is een belangrijk vocht dat een rol speelt bij de vertering van bepaalde 
voedingsstoffen. Elke dag maakt ons lichaam 800 milliliter gal. Als de productie 
van gal verstoord is, kunnen verschillende ziekten ontstaan.  
 
 

1p 7 Bij de vertering van welke voedingsstoffen speelt gal een rol? 
A bij de vertering van eiwitten 
B bij de vertering van koolhydraten 
C bij de vertering van vetten 
 

1p 8 In welk orgaan wordt gal geproduceerd? 
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Papegaaienziekte 

 
 
Papegaaienziekte wordt door een bacterie veroorzaakt. Papegaaien en andere 
vogels kunnen de ziekte op mensen overbrengen via besmette deeltjes in de 
lucht. Als iemand die inademt, kunnen de bacteriën via de longen in het bloed 
terechtkomen. De ziekte geeft soms alleen griepachtige verschijnselen, maar 
kan ook zeer ernstig zijn. 
 
 

1p 9 In de afbeelding zijn de longen weergegeven. P geeft het deel aan waarin 
bacteriën in het bloed kunnen komen.   
 

 
 

 Geef de naam van P. 
 

1p 10 In de afbeelding is het hart weergegeven.   

 

Vanuit de longen komen de bacteriën met het bloed in het hart terecht. 
In welk deel van het hart komen de bacteriën dan het eerst binnen? 
A in de linkerboezem 
B in de linkerkamer 
C in de rechterboezem 
D in de rechterkamer 
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Slaap-apneu 

 

Als iemand tijdens het slapen langer dan 10 seconden stopt met ademhalen, 
wordt dit een slaap-apneu genoemd. Komt zo’n ademstilstand elke nacht vaker 
dan 10-15 keer per uur voor, dan heeft dat schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid. Slaap-apneu ontstaat meestal doordat tijdens de slaap bepaalde 
spieren ontspannen. Hierdoor zakken zachte weefsels in de wand van de 
keelholte uit. Door de zuigende werking van de longen worden de luchtwegen 
dan geblokkeerd. De ademhaling stopt secondenlang tot zelfs enkele minuten 
en de slaper wordt wakker door zuurstofgebrek. Hij ademt dan plotseling diep in, 
onder het maken van een snurkend geluid. 

 
1p 11 Ontstaat het blokkeren van de luchtwegen bij slaap-apneu vooral tijdens het 

inademen of vooral tijdens het uitademen? 
A vooral tijdens het inademen 
B vooral tijdens het uitademen 
C zowel tijdens het inademen als tijdens het uitademen 
 

1p 12 Als een apneu-patiënt door zuurstofgebrek wakker wordt, ademt hij plotseling 
diep in. 
Hoe veranderen tijdens dit inademen de buikspieren en het middenrif? 
A de buikspieren trekken zich samen en het middenrif gaat omhoog 
B de buikspieren trekken zich samen en het middenrif gaat omlaag 
C de buikspieren worden uitgerekt en het middenrif gaat omhoog 
D de buikspieren worden uitgerekt en het middenrif gaat omlaag 
 
 
Ongeveer 50.000 mensen in Nederland hebben last van slaap-apneu. Door 
slaapgebrek zijn ze altijd moe en door zuurstofgebrek kan schade ontstaan aan 
hart, hersenen en andere organen. 
Het diagram geeft de leeftijdsverdeling weer van apneu-patiënten in Nederland. 
  
 

leeftijd (jaren)

% van het totaal
aantal apneu-patienten

50

40

30

20

10

0

t/m
 34

35
 t/m

 44

45
 t/m

 54

55
 t/m

 64

65
 t/m

 74

75
 en

 ou
de

r

 
 

Pagina: 701Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 913-0191-a-KB-1-o 7 lees verder ►►► 

2p 13 Hoeveel procent van de apneu-patiënten in Nederland is 55 jaar of ouder? Leg 
je antwoord met een berekening uit. 
 

2p 14 Hoe groot is het aantal apneu-patiënten in de groep van 45 t/m 54 jaar volgens 
de gegevens? Leg je antwoord met een berekening uit. 
 
 

Thalassemie 

 
 
Thalassemie is een zeer ernstige bloedziekte die het gevolg is van afwijkende 
rode bloedcellen. De ziekte is erfelijk bepaald. 
 
 

1p 15 Waar in het lichaam worden rode bloedcellen gemaakt? 
A in de lever 
B in het beenmerg 
C in het hart 
D in het ruggenmerg 
 

1p 16 Een patiënt met thalassemie wordt soms aangeraden een bepaald dieet te 
volgen. Hierbij worden dan vooral voedingsmiddelen gebruikt die weinig of geen 
ijzer bevatten. 
Hieronder is de productinformatie van Friese kruidkoek weergegeven. 
 

FRIESE KRUIDKOEK 

 
voedingswaarde per 100 gram 

 

Energie  1250     kJ  
Vet        1,0 g  
Eiwit        2,5 g  

 
Ingrediënten: druiven- en 
vruchtensuiker, roggebloem, 
suikers, kandij, specerijen, 
rijsmiddelen. 

Koolhydraten      60    g  
 Voedingsvezel         1,3 g  
Vervaardigd in Friesland Natrium         0,3 g  
    
Koel en droog bewaren 
 

   

  
 Past Friese kruidkoek in zo’n dieet voor een patiënt met thalassemie? Leg je 

antwoord uit. Gebruik daarbij de informatie. 
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Zadelproblemen 

 
 
Uit een onderzoek bij een groep mannelijke mountainbikers die veel en vaak 
fietsen, blijkt dat 96 procent afwijkingen heeft aan de balzak. Bij mannen die niet 
zo vaak fietsen is dat 16 procent. 
 
 

1p 17 In de afbeelding is een aantal organen van een man weergegeven.  
 

 
 

 Is in de afbeelding de balzak getekend? Zo ja, welke letter geeft de balzak 
aan? 
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De afwijkingen bij mountainbikers zijn waarschijnlijk het gevolg van de trillingen 
van het zadel. Door de voortdurende wrijving kan er ook een pijnlijke steenpuist 
ontstaan. Een steenpuist is een ontsteking in de huid, bijvoorbeeld in een 
talgklier, en wordt veroorzaakt door bacteriën. 
 
 

1p 18 In de afbeelding is onder andere een deel van de huid schematisch 
weergegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft een talgklier aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p 19 Op de plaats van de steenpuist bevinden zich veel witte bloedcellen. 
 Leg uit waarvoor zich daar veel witte bloedcellen bevinden. 
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Biometrie 
 
 
Biometrie is een manier om mensen te herkennen aan de hand van 
lichaamskenmerken die bij iedereen anders zijn. Hierbij kun je denken aan 
vingerafdrukken, stemgeluid en eigenschappen van de ogen. Voor herkenning 
wordt gebruikgemaakt van apparaten zoals camera’s en computers. 
Zo kunnen er bijvoorbeeld met een camera opnamen gemaakt worden van het 
netvlies of van de iris in een oog. Met behulp van een computer worden de 
kenmerken daarna vergeleken met de opnamen in een gegevensbank. 
Het patroon van de iris is bij iedereen anders en dit patroon verandert tijdens het 
leven niet meer. Ook het bloedvatenpatroon in het netvlies is voor elk persoon 
uniek (zie de afbeelding).    
 

   
 iris netvlies 
 
 

1p 20 In de afbeelding hieronder is een schematische doorsnede van een oog 
weergegeven.   
 

P Q R  
 
Welke letter geeft het netvlies aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R  
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1p 21 Er wordt met een camera een foto gemaakt van een iris. Door het felle flitslicht 
trekken de kringspieren in de iris zich samen. 
Verandert dan de grootte van de pupil? 
A nee 
B Ja, de pupil wordt groter. 
C Ja, de pupil wordt kleiner. 
 
 

Organen in de buikholte 

 
 
In de afbeelding is een aantal organen in de buikholte weergegeven. Enkele van 
deze organen maken deel uit van het uitscheidingsstelsel.    
 

 
 
 

2p 22 Geef twee letters die organen aangeven van het uitscheidingsstelsel. 
 

2p 23 Geef de namen van nog twee andere orgaanstelsels waarvan organen zijn 
weergegeven in de afbeelding. 
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Een aneurysma van de aorta 

 
 
Een aneurysma is een verwijding van een 
slagader die ontstaat door een zwakke plek in 
de wand van het bloedvat. In zo’n zwakke plek 
bestaat de kans dat de wand knapt, met als 
gevolg een levensgevaarlijke inwendige 
bloeding. Een aneurysma kan overal ontstaan, 
maar komt meestal voor in de aorta in het 
onderste deel van dit bloedvat in de buikholte. 
Het ontstaat meestal door slagaderverkalking. 
Onder andere roken, vet eten, hoge bloeddruk 
en suikerziekte verhogen de kans op 
slagaderverkalking.   
 

 
 
 

1p 24 In de afbeelding is een deel van de bloedsomloop weergegeven. 
Welke letter geeft een plaats aan waar volgens de tekst een aneurysma meestal 
ontstaat? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p 25 De kans op het knappen van een zwakke plek is in de aorta veel groter dan in 
een holle ader. 
Waardoor wordt dit veroorzaakt? 
A De bloeddruk in de aorta is veel hoger dan in een holle ader. 
B De wand van de aorta is dunner dan de wand van een holle ader. 
C Het bloed in de aorta bevat meer zuurstof dan dat in een holle ader. 
 

2p 26 In ernstige gevallen kan door een operatie een kunststofbloedvat ingebracht 
worden in het deel van de aorta waar zich de zwakke plek bevindt. Na zo’n 
operatie moet de patiënt medicijnen gebruiken en krijgt hij adviezen om zijn 
leefwijze aan te passen om verdere slagaderverkalking tegen te gaan. 

 Noem twee van zulke adviezen. 
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Tweelingen 

 
 
Van elke 1000 zwangerschappen in Nederland zijn er ongeveer 15 waarbij 
sprake is van een eeneiige of een twee-eiige tweeling.    
Bij een twee-eiige tweeling bevinden zich altijd twee vruchtvliezen rond elke 
baby. Soms is dit ook het geval bij een eeneiige tweeling. Meestal bevindt zich 
bij een eeneiige tweeling één vruchtvlies om elke baby en nog een tweede vlies 
om beide baby’s samen. In één procent van de gevallen bevinden beide baby’s 
van een eeneiige tweeling zich samen binnen twee vruchtvliezen (zie 
onderstaande afbeeldingen).  
 

 
 
 

1p 27 In welke van de afbeeldingen P, Q of R kan er volgens de informatie sprake zijn 
van een twee-eiige tweeling? 
A in afbeelding P 
B in afbeelding Q 
C in afbeelding R 
 

1p 28 Hoe heet het deel dat in de afbeelding wordt aangegeven met de letter T? 
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Gasbelletjes  

 
 
Enkele leerlingen doen een experiment met waterpest. 
In de afbeelding is de proefopstelling weergegeven.   
 

 
 
 

1p 29 Als er licht op het plantje valt, produceert het gasbelletjes. Dit gas wordt 
gemaakt bij de fotosynthese. 

 Hoe heet dit gas? 
 

2p 30 De leerlingen vragen zich af wat de invloed is van de afstand tussen de lamp en 
de bak op de fotosynthese in het plantje. Ze tellen het aantal belletjes dat het 
plantje per minuut produceert bij verschillende afstanden tussen de lamp en de 
bak. De resultaten staan in de tabel. 
 
afstand 
(cm) 

gemiddeld 
aantal 
gasbelletjes 
per minuut 

  5  10 
10    9 
20    7 
25    5 
30    4 
 

 Maak op de uitwerkbijlage een lijndiagram van de gegevens uit de tabel. 
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1p 31 De leerlingen willen een conclusie trekken uit de resultaten. Wanneer de afstand 
van de lamp tot de bak groter wordt, heeft dat dan invloed op de fotosynthese? 
A nee 
B Ja, de fotosynthese neemt daardoor af. 
C Ja, de fotosynthese neemt daardoor toe. 
 
 

De anticonceptiepleister 

 
De anticonceptiepleister of de ‘plakpil’ is een voorbehoedmiddel. 
In de pleister bevinden zich bepaalde hormonen die via de huid in het bloed 
worden opgenomen. Deze hormonen beïnvloeden de werking van de 
eierstokken. 
 

1p 32 In de afbeelding zijn onder andere vrouwelijke voortplantingsorganen 
weergegeven.   
 

R

Q

P

 
 
Welke letter geeft een eierstok aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 33 De hormonen in de anticonceptiepleister beïnvloeden de werking van de 
eierstokken. 
Welke andere hormonen beïnvloeden vooral de werking van de eierstokken? 
A hormonen uit de alvleesklier 
B hormonen uit de hypofyse 
C hormonen uit de schildklier 
D hormonen uit een bijnier 
 

1p 34 De hormonen uit de pleister worden via de huid in het bloed opgenomen. 
Waar in de huid bevinden zich bloedvaten? 
A alleen in de lederhuid 
B alleen in de lederhuid en in de kiemlaag 
C zowel in de lederhuid, als in de kiemlaag, als in de hoornlaag 
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De kniepeesreflex 

 
 
In de afbeelding is schematisch het verloop van de impulsen bij de 
kniepeesreflex weergegeven. 
Drie verschillende zenuwcellen zijn aangegeven met de letters P, Q en R. 
Pijlen geven de richting van de impulsen aan.   
 

 
 
 

2p 35 Op de uitwerkbijlage staat een schema.  
In het schema staan drie verschillende soorten zenuwcellen. 

 Welke soorten zenuwcellen worden door de letters P, Q en R aangegeven? 
Schrijf de letters op de juiste plaats in het schema. 

 
1p 36 Door de tik onder de knieschijf worden ook tastzintuigen in de huid geprikkeld. 

Impulsen uit deze zintuigen worden naar de hersenen geleid, waardoor de tik 
bewust gevoeld wordt. 
In welk deel van de hersenen vindt deze bewustwording plaats? 
A in de grote hersenen 
B in de hersenstam 
C in de kleine hersenen 
 

 tik 
hier 
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De Waddenzee 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 37 tot en met 46. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

2p 37 In de informatie worden biotische en abiotische factoren genoemd die invloed 
hebben op het ecosysteem van de Waddenzee. 

 Noem twee abiotische factoren uit informatie 1. 
 

2p 38 In de informatie worden verschillende organismen genoemd die in en om de 
Waddenzee leven. 

 Schrijf een voedselketen op die bestaat uit vier van zulke organismen en 
waarin de kokkel (schelpdier) voorkomt. 

 
1p 39 Wat is de naam van de organen waarmee schollen zuurstof opnemen uit het 

water? 
 

1p 40 Uit welke voedingsstoffen bestaat het voedsel van zeehonden vooral? 
A vooral uit eiwitten en koolhydraten 
B vooral uit eiwitten en vetten 
C vooral uit koolhydraten en vetten 
 

2p 41 Het water dat de sifon van een strandgaper instroomt, wordt vergeleken met het 
water dat weer naar buiten stroomt (zie informatie 3). 

 Bevat het water dat naar buiten stroomt meer of minder zuurstof? Of is er 
geen verschil? Leg je antwoord uit. 

 
1p 42 De scholekster voedt zich onder andere met dieren die zijn ingegraven in de 

zandbodem van de wadden. Hij eet wel veel kokkels, maar kan geen wadpieren 
vangen. 

 Leg uit waardoor een scholekster geen wadpieren kan vangen. Gebruik 
hierbij informatie 3 en 4. 

 
1p 43 In informatie 1 zijn twee plaatsen op het kaartje aangegeven met de cijfers 1 en 

2. 
 Welk cijfer geeft een plaats aan waar scholeksters voedsel zoeken? Leg je 

antwoord uit. 
 

1p 44 In de Waddenzee worden door beroepsvissers onder andere mossels gevangen. 
 Zal door deze mosselvisserij de scholeksterpopulatie afnemen of gelijk 

blijven? Leg je antwoord uit met behulp van de informatie. 
 

2p 45 In informatie 5 staan in een schema enkele gebeurtenissen die te maken 
hebben met de voortplanting van een zeehond. 

 In welke maand treedt bij deze zeehond ovulatie op volgens dit schema? 
Leg je antwoord uit. 

 
1p 46 Hoeveel maanden duurt de periode tussen de innesteling en de geboorte 

volgens dit schema?  

einde  913-0191-a-KB-1-o* 
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De Waddenzee - Informatie 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 37 tot en met 46. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 
 

Informatie 1 De Waddenzee   

 

0 10 20 km
Legenda:

zeewater bij eb droogvallend land
veerverbinding

Vlieland

Texel

Terschelling

Harlingen

Den
Helder
Den
Helder

Holwerd
Lauwersoog

Ameland

Schiermonnikoog

N

O
O

R
D

Z E E

W
A

D
D

E
N

Z
E

E
1

2

 
 
Aan de noordgrens van Nederland ligt de Waddenzee (zie de afbeelding). 
Tussen de eilanden en het vaste land liggen de zogenaamde wadden. 
Tweemaal per dag worden de wadden bij vloed overstroomd door voedselrijk 
water uit de Noordzee. Bij eb stroomt het zeewater weer terug naar de Noordzee 
en vallen de wadden droog. Met de vloed worden ook veel organismen, zoals 
plankton en vissen, aangevoerd. 
De Waddenzee is ondiep, waardoor de temperatuur van het water in het 
voorjaar snel kan oplopen en in de winter snel kan dalen. In het ondiepe water 
kan het zonlicht tot op de bodem doordringen. Al deze factoren hebben invloed 
op het leven in de Waddenzee. 
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Informatie 2 Een voedselweb   

 

kleine vissen
(bijv. haring)

grote vissen
(bijv. kabeljauw)

zeehonden

bodemdieren
(zie informatie 3)

platvissen
(bijv. schol)

fytoplankton
zooplankton

vogels
(bijv. scholekster)

 
 
In de afbeelding is een voedselweb uit de Waddenzee schematisch 
weergegeven. 
Het voedselrijke water dat bij vloed de Waddenzee binnenstroomt, bevat veel 
microscopisch kleine organismen, het zogenaamde plankton. Fytoplankton 
bestaat uit plantaardige organismen zoals wieren. Zoöplankton bestaat uit 
diertjes zoals roeipootkreeftjes, vissenlarven en eencelligen. 
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alikruik 
slijkgarnaal 

wadslakje 

platte slijkgaper 

zager 

kokkel 

wadpier 

nonnetje 

mosselbank 

strand- 
gaper 

koker- 
worm 

-10 cm 

-20 cm 

Informatie 3 Bodemdieren 

 
 

 
 
In de afbeelding zijn schematisch enkele diersoorten weergegeven die in en op 
de bodem van de Waddenzee leven. 
Sommige bodemdieren, zoals slakjes, voeden zich met wieren die ze van de 
bodem afschrapen. Veel schelpdieren, zoals mosselen en kokkels, zeven 
plankton als voedsel uit het water. Schelpdieren die zich dieper in de bodem 
hebben ingegraven, hebben een soort slurfje met twee buisjes: de sifon. Door 
het ene buisje zuigen ze water met plankton aan. Het water stroomt in de schelp 
langs kieuwen en wordt door het tweede buisje weer afgevoerd. 
 
 

Informatie 4 De scholekster 

 
De scholekster is één van de vele vogelsoorten in het waddengebied. De vogel 
gaat tijdens eb op zoek naar voedsel op de droogvallende delen van de wadden. 
Hij eet allerlei soorten wormen en schelpdieren. Met zijn snavel kan hij de 
grootste mossels en kokkels open krijgen. De fel oranje snavel is zes tot acht 
centimeter lang. 
In de broedtijd legt een vrouwtje twee tot vier eieren. De jongen worden twee 
maanden lang verzorgd.  
 
 

   diepte in  

centimeters

sifon 
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Informatie 5 Voortplanting van zeehonden 

 
In de afbeelding worden enkele gebeurtenissen weergegeven die te maken 
hebben met de voortplanting van de gewone zeehond.   
 

aug sep oct nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug

bevruchting

tijd

stille
zwangerschap draagtijd zoogtijd

 
 
De vrouwtjes zijn vanaf hun vierde jaar geslachtsrijp, de mannetjes vanaf hun 
zesde jaar. 
De zwangerschap bestaat uit twee perioden: de stille zwangerschap en de 
draagtijd.  
De stille zwangerschap is de periode tussen de bevruchting en de innesteling. 
Deze periode duurt veel langer dan bij mensen. 
De draagtijd is de periode tussen de innesteling en de geboorte. 
 
 

einde  913-0191-a-KB-1-b* 
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biologie CSE KB 2009-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 

 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35    
 

soort zenuwcel letter 

bewegingszenuwcel  

gevoelszenuwcel  

schakelcel  

 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB  
 
 

 
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 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 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 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.  
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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 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. 

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 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.  
 

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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 58 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 

 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Uitademing meten 

 
 1 C 

 
De grote pimpernel 

 
 2 maximumscore 1 

Door insecten, met een uitleg waarin één van de volgende kenmerken 
wordt genoemd:  
− gekleurde bloemen 
− korte meeldraden 
− kleine stempel 
 

 3 C 
 

Een darminfectie 

 
 4 maximumscore 1 

dikke darm 
 

 5 maximumscore 1 
Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat bacteriën geen kern / wel een celwand 
hebben. 
 

 6 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist werkplan: 
• een groep kippen gedurende enige tijd voer geven mét 

melkzuurbacteriën en een andere groep voer zonder melkzuurbacteriën 
(onder overigens gelijke omstandigheden) 1 

• de mate van infectie met Campylobacter in beide groepen met elkaar 
vergelijken 1 

 
Gal 

 
 7 C 

 
 8 maximumscore 1 

(in de) lever 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores

Papegaaienziekte 

 
 9 maximumscore 1 

longblaasje 
 

 10 A 
 

Slaap-apneu 

 
 11 A 

 
 12 D 

 
 13 maximumscore 2 

42 + 20 +5 = 67(%) 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 

 14 maximumscore 2 
12.500 (apneu-patiënten), met een berekening waaruit blijkt dat 
 
25/100 x 50.000 = 12.500 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 

Thalassemie 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 1 
Ja, met een uitleg waaruit blijkt dat Friese kruidkoek geen ijzer bevat. 
 
Opmerking 
Voor een antwoord als ‘dat is niet te zeggen, want er wordt niet vermeld 
hoeveel ijzer deze kruidkoek bevat’ mag ook één punt worden toegekend. 
 
 

Zadelproblemen 

 
 17 maximumscore 1 

nee 
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Vraag Antwoord Scores

 18 A 
 

 19 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat witte bloedcellen bacteriën bestrijden. 
 

Biometrie 

 
 20 A 

 
 21 C 

 
Organen in de buikholte 

 
 22 maximumscore 2 

Twee van de letters P, Q, R, T en U. 
 
per juiste letter 1 
 

 23 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste orgaanstelsels: 
− bloedvatenstelsel 
− verteringsstelsel 
− hormoonstelsel 
 
per juist orgaanstelsel 1 
 

Een aneurysma van de aorta 

 
 24 D 

 
 25 A 

 
 26 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste adviezen: 
− niet roken 
− weinig vet eten 
− voldoende lichaamsbeweging 
 
per juist advies 1 
 

Tweelingen 

 
 27 A 
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Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore 1 
placenta 
 

Gasbelletjes 

 
 29 maximumscore 1 

zuurstof 
 

 30 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist lijndiagram:   

8

10

12

6

4

2

0
0 5 10 15 20 25 30 35

afstand (cm)

gemiddeld
aantal

gasbelletjes
per minuut

 

• de assen zijn juist ingedeeld en benoemd 1 
• de getallen zijn juist als punten uitgezet en met een lijn verbonden / en 

er is een vloeiende lijn door getrokken 1 
 

 31 B 
 

De anticonceptiepleister 

 
 32 A 

 
 33 B 

 
 34 A 
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Vraag Antwoord Scores

De kniepeesreflex 

 
 35 maximumscore 2 

een juist ingevuld schema: 

soort zenuwcel letter 

bewegingszenuwcel R 

gevoelszenuwcel P 

schakelcel Q 

Indien drie letters juist ingevuld 2 
Indien één of twee letters juist ingevuld 1 
 

 36 A 
 

De Waddenzee 

 
 37 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste factoren:  
− temperatuur 
− zonlicht 
− (getijde)stroming/eb/vloed/waterdiepte 
 
per juiste factor  1 
 

 38 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste voedselketens: 
 
fytoplankton  zoöplankton  kokkel  schol 
fytoplankton  roeipootkreeftje  kokkel  scholekster 
wier  kokkel  schol  zeehond 
 
• vier juiste (groepen) organismen genoemd, in de juiste volgorde, te 

beginnen met een producent 1 
• de voedselrelaties op de juiste manier met pijlen aangegeven 1 
 

 39 maximumscore 1 
kieuwen 
 

 40 B 
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Vraag Antwoord Scores

 41 maximumscore 2  
• minder (zuurstof) 1 
• met een uitleg waaruit blijkt dat (in de kieuwen) zuurstof wordt 

opgenomen 1 
 

 42 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de snavel niet lang genoeg is / wadpieren zich 
te diep in de bodem bevinden. 
 

 43 maximumscore 1 
(Cijfer) 1, met een uitleg waaruit blijkt dat deze plaats droogvalt bij eb / 
scholeksters voedsel zoeken op plaatsen die bij eb droogvallen. 
 

 44 maximumscore 1 
Gelijk blijven, met een uitleg waaruit blijkt, dat een scholekster meerdere 
soorten voedsel eet / dat de mosselvissers jaarlijks een gelijke (niet te 
grote) hoeveelheid mossels opvissen. 
 
of 
 
Afnemen, met een uitleg waaruit blijkt dat er door de mosselvisserij minder 
voedsel is voor de scholeksters. 
 

 45 maximumscore 2 
• augustus 1 
• uit de uitleg moet blijken dat dan bevruchting optreedt 1 
 

 46 maximumscore 1 
7 (maanden) 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 10 juni naar Cito. 
 

einde  913-0191-a-KB-1-c* 
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945-0191-a-KB-2-o 

Examen VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2 
dinsdag 23 juni 

13.30 - 15.30 uur 
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 945-0191-a-KB-2-o 2 lees verder ►►► 

Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 

De romp 

 
 
In de afbeelding is een deel van de romp van een mens weergegeven. Aan de 
bovenzijde is een dwarsdoorsnede van de borstholte te zien.   
 

 
 
 

2p 1 Geef de namen van de organen die met P en Q zijn aangegeven. 
Schrijf je antwoord zó op: 
P = ............................................ 
Q = ........................................... 
 

2p 2 In de afbeelding zijn de namen van twee organen van het verteringsstelsel 
aangegeven. 

 Noem nog twee andere organen van het verteringsstelsel die in de 
afbeelding zijn te zien in de buikholte. 

 
 

Spierweefsel 

 
1p 3 Sommige organen bestaan voor een groot deel uit spierweefsel. 

Twee organen zijn: het hart en de hersenen. 
Welk van deze organen bestaat voor een groot deel uit spierweefsel? 
A alleen het hart 
B alleen de hersenen 
C zowel het hart als de hersenen 

dikke darm 

dunne darm 
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 945-0191-a-KB-2-o 3 lees verder ►►► 

Rattenexperiment 

 
 
In een laboratorium werd een onderzoek naar de invloed van voedsel op het 
gewicht van ratten gedaan. Er werden twee groepen van acht jonge ratten 
gebruikt: groep A en groep B. 
Groep A kreeg voedsel met een kleine hoeveelheid melk.  
Groep B kreeg hetzelfde voedsel, maar zonder melk. 
De resultaten van het experiment staan weergegeven in onderstaande 
afbeelding.   
 

gemiddeld
gewicht

van ratten
(in gram)

0 5 10 15
tijd (in dagen)

90

80

70

60

50

40

0

Legenda:
groep A
groep B

 
 
 

1p 4 Schrijf op je antwoordblad een conclusie uit de resultaten die past bij de 
onderzoeksvraag. 
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Sinaasappels 

 
 
In een plantenboek staat de volgende beschrijving. 
 
De sinaasappelplant is een groenblijvende boom met leerachtige bladeren en 
witte bloemen. De kelkblaadjes zijn vergroeid. De witte kroonblaadjes en de 
schil van de vrucht hebben veel klieren die een geurige olie maken. De schil van 
de vrucht bestaat uit een oranje buitenlaag en een witte, viltachtige binnenlaag. 
In de vrucht bevindt zich vruchtvlees met zaden. 
 
In de afbeelding is een deel van een sinaasappelplant met een doorgesneden 
vrucht weergegeven.   
 

 
 
 

1p 5 De sinaasappel in de afbeelding is na bevruchting uit een sinaasappelbloem 
gegroeid. 

 Hoe vaak heeft er in deze bloem minstens bevruchting plaatsgevonden? 
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ROW 

 
 
ROW is de afkorting van de naam van een erfelijke ziekte.   
Normaal stroomt bloed uit de slagaders via haarvaten de aders in.  
Bij ROW kunnen op verschillende plaatsen in het lichaam directe verbindingen 
ontstaan tussen slagaders en aders, zonder haarvaten (zie de afbeelding). 
 

 
 
 

2p 6 In de bovenstaande afbeelding geven pijlen de stroomrichting van het bloed 
aan. Drie plaatsen worden aangegeven met de cijfers 1, 2 en 3. Op de 
uitwerkbijlage staan deze cijfers in een schema. 
In de afbeelding hieronder worden drie soorten bloedvaten weergegeven: P, Q 
en R.   

 

 Op welke van de plaatsen 1, 2 en 3 bevinden zich de drie verschillende 
soorten bloedvaten? Geef je antwoord door de letters P, Q en R op de juiste 
plaats te zetten in het schema op de uitwerkbijlage. 

 
1p 7 De afwijkingen in de bloedvaten die veroorzaakt worden door ROW, kunnen 

overal in het lichaam voorkomen. Patiënten met veel van deze afwijkingen in de 
longen zijn snel vermoeid. 

 Leg uit waardoor deze patiënten snel vermoeid zijn. 

normale situatie 

afwijking veroorzaakt door ROW 
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Een verteringsposter 

 
In een klas hangt een poster die het verteringsstelsel als een fabriek voorstelt 
(zie de afbeelding).   
 

 
 

1p 8 Het deel dat aangegeven wordt met letter P stelt een klier voor. 
 Geef de naam van deze klier. 
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2p 9 Op de poster staat maar op twee plaatsen het woord ‘enzym’. 
 Welke twee cijfers in de afbeelding stellen andere delen van het 

verteringskanaal voor, waar verteringsenzymen aan het voedsel worden 
toegevoegd? 

 
1p 10 Geef de naam van het deel van het verteringskanaal dat wordt voorgesteld  

door cijfer 6. 
 

1p 11 In het verteringskanaal wordt het voedsel voortgeduwd door peristaltische 
bewegingen. 
Maken de delen die op de poster voorgesteld worden door de cijfers 2 en 5 
peristaltische bewegingen? 
A geen van beide delen 
B alleen het deel dat voorgesteld wordt door cijfer 2 
C alleen het deel dat voorgesteld wordt door cijfer 5 
D beide delen 
 

1p 12 De afbeelding hiernaast geeft een darmvlok weer.   
Welk cijfer op de poster stelt een deel van het  
verteringskanaal voor met zulke darmvlokken? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 5 
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Varkensvlees 

 
 
Mannetjesvarkens worden ‘beren’ genoemd. Vlees van zulke varkens kan een 
nare geur hebben, de zogenaamde ‘berengeur’. Deze geur wordt veroorzaakt 
door een mannelijk geslachtshormoon, androstenon, dat in het vet wordt 
opgeslagen. Om die reden worden jonge mannetjesbiggen die gefokt worden 
voor het vlees, gecastreerd. Bij castratie worden de teelballen verwijderd. 
 
 

1p 13 In de afbeelding worden onder andere de voortplantingsorganen van een varken 
weergegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft een orgaan aan dat bij castratie wordt verwijderd? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

urineleider                zaadleider 
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1p 14 In de afbeelding wordt onder andere een stukje van een varkenshuid 
weergegeven.   

 
 
Welk cijfer geeft een deel aan waarin het hormoon wordt opgeslagen dat de 
berengeur veroorzaakt? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
 

1p 15 Omdat het castreren van biggen meestal zonder verdoving gebeurt, levert het 
veel pijn en stress op voor de dieren. Daarom wordt gezocht naar andere 
manieren om de berengeur tegen te gaan. 
Iemand beweert dat sterilisatie een meer diervriendelijke manier is, omdat het 
minder pijnlijk is. Bij sterilisatie worden de zaadleiders doorgesneden, waardoor 
de afvoer van zaadcellen niet meer mogelijk is. Steriliseren heeft echter geen 
invloed op het afvoeren van geslachtshormonen uit de teelballen, omdat 
geslachtshormonen niet door de zaadleiders worden afgevoerd. 

 Op welke manier worden de geslachtshormonen uit de teelballen afgevoerd? 
 
 
 

zweetklier  tastzenuw 

haarzakje 
 
 
 
 

bloedvat 

borstelhaar 

talgklier  haarspier 
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Het oor 

 
 
In de afbeelding is schematisch een doorsnede van het oor weergegeven.   

 
 
 

1p 16 Welke letter geeft het deel van het oor aan waarin geluidsprikkels worden 
omgezet in impulsen? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
E letter T 
F letter U 
 

1p 17 Waar in het oor bevindt zich het trommelvlies? 
A tussen de gehoorgang en de trommelholte 
B tussen de trommelholte en de buis van Eustachius 
C tussen de trommelholte en het slakkenhuis 
 
 

De werking van het hart 

 
 
In de afbeelding is schematisch een doorsnede 
van het hart met een aantal bloedvaten 
weergegeven.  
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1p 18 Hoeveel letters uit de afbeelding geven bloedvaten aan die deel uitmaken van 
de kleine bloedsomloop? 
A een 
B twee 
C drie 
D vier 
 

1p 19 In de afbeelding is te zien dat de linkerkamer van het hart zich samentrekt. 
Welk deel van het hart trekt zich tegelijk met de linkerkamer samen? 
A de linkerboezem 
B de rechterboezem 
C de rechterkamer 
 
 

Invloed van roken 

 
 
In tabaksrook bevinden zich schadelijke stoffen zoals koolstofmono-oxide, 
nicotine en teer. 
Koolstofmono-oxide is een gas dat in het bloed wordt opgenomen. Hoe meer 
koolstofmono-oxide zich in het bloed bevindt, des te minder zuurstof kan het 
bloed opnemen. 
Nicotine is een giftige stof die het zenuwstelsel beïnvloedt. Nicotine kan 
verslavend werken. 
De teer in de tabaksrook beschadigt onder andere de wand van de longblaasjes 
en de trilharen in de slijmvliezen. 
 
 

1p 20 Twee schadelijke gevolgen van roken zijn: hoesten en minder 
uithoudingsvermogen. 
Welke van de genoemde stoffen uit tabaksrook kan zowel hoesten als minder 
uithoudingsvermogen tot gevolg hebben? 
A koolstofmono-oxide 
B nicotine 
C teer  
 

1p 21 Als een zwangere vrouw rookt, komt een deel van de schadelijke stoffen ook 
terecht in het bloed van de baby. Zwangere vrouwen die roken krijgen daardoor 
gemiddeld kleinere baby’s dan vrouwen die niet roken. 
Waar worden deze schadelijke stoffen uit het bloed van de moeder 
overgedragen aan het bloed van de baby? 
A in de navelstreng 
B in de placenta 
C in de vruchtvliezen  
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Fotosynthese 

 
2p 22 In de afbeelding is een schema van de fotosynthese weergegeven.   

 

koolstofdioxide

P

glucose

Q

FOTOSYNTHESE

energie van de zon

 
 

 Welke stoffen moeten bij P en bij Q ingevuld worden om het schema volledig 
te maken? 

Schrijf je antwoord zó op: 
P = ............................................ 
Q = ........................................... 
 

1p 23 Er wordt een experiment gedaan met twee even grote planten die in het licht 
staan (zie de afbeelding).  
 

 
 
In welke plant wordt de meeste glucose gevormd?    
A in plant P 
B in plant Q 
C het maakt geen verschil 
 
 

plant P       plant Q 

lucht met veel 
koolstofdioxide 

lucht zonder 
koolstofdioxide 

doorzichtige 
 plastic zak 
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1p 24 In de afbeelding is een diagram weergegeven dat het verband aangeeft tussen 
de hoeveelheid licht en de hoeveelheid glucose die in een bepaalde plant wordt 
gemaakt.  
 
hoeveelheid
gevormde
glucose

verlichtingssterkte

T U V W

 
 
Er wordt een onderzoek gedaan naar de invloed van het veranderen van de 
hoeveelheid licht op de vorming van glucose in de plant.  
Eerst wordt het effect bekeken als de hoeveelheid licht toeneemt van T naar U. 
Daarna wordt het effect bekeken als de hoeveelheid licht toeneemt van V naar 
W. 
Wanneer is het effect op de hoeveelheid gevormde glucose het grootst? Of is er 
geen verschil? 
A Het effect is het grootst als de hoeveelheid licht toeneemt van T naar U. 
B Het effect is het grootst als de hoeveelheid licht toeneemt van V naar W. 
C Er is geen verschil.  
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 eerste rugvin 

borstvin tweede rugvin 
 
 
 
 
 

    buikvin        anaalvin 
     buiklijn staartvin 

Organismen in de zee 

 
2p 25 In de afbeelding is een voedselweb weergegeven. Behalve de mens leven de 

genoemde organismen in zee.   

platvis rondvis

mens

garnalen wormdierlijk plankton

plantaardig plankton  

 Schrijf de langste voedselketen op uit dit voedselweb waarin de worm 
voorkomt. 

 
2p 26 In onderstaande afbeelding is een zoekkaart voor rondvissen weergegeven. 

     

Zoekkaart rondvissen 

vis langgerekt,
bek buisvorming

ja
1

nee  2

Zeenaald

Zandspiering

Makreel

Smelt

vis met
buikvin

nee
3

nee
4

ja
5

nee
8

ja
9

ja  6

ja  10

ja  16

zwarte vlek op de
snuit, bek niet ver

uitstulpbaar

vis met twee
rugvinnen

nee
7 buiklijn is ruw

nee
11

afstand tussen de
eerste rugvin twee 
keer zo hoog als 

tweede rugvin

rugvinnen evengroot
als de lengte van de

eerste rugvin

nee
12

voorste rugvin
zwart, lichte stip
op staartbasis

Haring

Sprot

nee
14

ja
15

Zeedonderpad

Kleine Pieterman

Koornaarsvis

ja  13

 

In de onderstaande afbeelding is een rondvis weergegeven uit het voedselweb.  

 

 Bepaal de naam van deze vis met behulp van de zoekkaart. Noteer de 
cijfers van de stappen die je neemt en de naam van de vis.    
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Koeien 

 
2p 27 Een koe geeft alleen melk in de maanden  

na de geboorte van een kalf. Als een boer  
ervoor zorgt dat zijn koeien eenmaal per  
jaar kalveren krijgen, zullen ze een groot  
deel van zo’n jaar melk geven. Meestal  
maakt hij dan gebruik van kunstmatige  
inseminatie, waarbij sperma van een  
stier in de voortplantingsorganen van een  
koe wordt gebracht. 
In de afbeelding is het voortplantingsstelsel  
van een koe weergegeven. De organen  
hebben dezelfde namen en functies als die  
van de mens.   
In de afbeelding zijn enkele plaatsen  
aangegeven met een cijfer. 
Op de uitwerkbijlage staat een schema  
waarin drie gebeurtenissen worden genoemd  
die te maken hebben met de voortplanting  
van een koe. 

 Geef met cijfers in dit schema de plaats van  
de verschillende gebeurtenissen aan. 

 
1p 28 Het diagram geeft de melkafgifte van een koe weer na de geboorte van een kalf.   

 

sep
geboorte

kalf

okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug

30

25

20

15

10

5

0

hoeveelheid
melk (L/dag)

tijd (maanden)

 
 

 Wat is het grootste aantal liters melk dat de koe op een dag heeft gegeven 
in deze periode? 

 

eierstok 
eileider 
 
 
baarmoeder 
 
 
baarmoederhals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vagina 
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Regeling van de ademhaling 

 
 
In de hersenstam liggen onder andere centra voor het regelen van de 
hartslagfrequentie en de ademfrequentie. Als de hoeveelheid koolstofdioxide in 
het bloed toeneemt, regelt het ademcentrum dat je sneller en dieper gaat 
ademen. 
 
 

1p 29 In de afbeelding hieronder is een deel van het zenuwstelsel weergegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft de hersenstam aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S  
 

1p 30 Trekken middenrifspieren zich samen als je diep inademt? En trekken 
tussenribspieren zich dan samen? 
A geen van beide 
B alleen middenrifspieren 
C alleen tussenribspieren 
D zowel middenrifspieren als tussenribspieren 
 

1p 31 De frequentie van ademhaling en hartslag wordt ook beïnvloed door een 
hormoon dat wordt gemaakt door de bijnieren. 
Wat is de naam van dit hormoon? 
A adrenaline 
B glucagon 
C insuline  
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Zwartvoetbunzings 

 
 
Zwartvoetbunzings, roofdieren uit Amerika, eten vooral prairiehonden.  
Prairiehonden zijn knaagdieren die in grote groepen leven in gangen onder de 
grond. Ze voeden zich vooral met gras. 
 
 

1p 32 Het verteringskanaal van een zwartvoetbunzing wordt vergeleken met dat van 
een prairiehond. 
Is het verteringskanaal van een zwartvoetbunzing in verhouding tot zijn 
lichaamslengte korter, langer of even lang als dat van een prairiehond? 
A korter 
B langer 
C even lang 
 

1p 33 De afbeelding geeft de aantallen weer van een populatie zwartvoetbunzings 
gedurende enkele jaren.   
 

aantal
zwartvoet-
bunzings

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1983 1984

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
1985

5 6 7 8

30

25

20

15

10

5

0

Legenda:
1
2
3
4

5
6
7
8

  9
10
11
12

= januari
= februari
= maart
= april

= mei
= juni
= juli
= augustus

= september
= oktober
= november
= december  

 
Zwartvoetbunzings planten zich niet het hele jaar voort. 

 Leid uit het diagram af in welke maand de jonge bunzings geboren worden. 
 

1p 34 Niet alleen de voortplanting heeft invloed op de grootte van een populatie. 
 Noem een milieufactor die invloed heeft op de populatiegrootte. 
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Blaasproblemen 

 
 
Een blaasontsteking wordt meestal veroorzaakt door bacteriën die via de 
urinebuis in de urineblaas terecht zijn gekomen. Er is dan voortdurend aandrang 
om te plassen en het plassen is pijnlijk. 
Om na te gaan of zulke klachten veroorzaakt worden door een infectie van de 
urinewegen, wordt wat bloed en urine onderzocht. Als het aantal witte 
bloedcellen in het bloed groter is dan normaal, is dit een aanwijzing dat er 
ergens in het lichaam een bacterie-infectie is. 
 
 

1p 35 Leg uit waarvoor het aantal witte bloedcellen toeneemt als er een infectie is. 
 

1p 36 In de afbeelding zijn drie bloeddeeltjes met een letter aangegeven.  

 

Welke letter geeft een witte bloedcel aan?   
A letter P 
B letter Q 
C letter R  
 

1p 37 Als zich in de urinewegen blaasstenen of 
nierstenen bevinden, kunnen binnengedrongen 
bacteriën zich in zo’n steen nestelen. Zulke 
bacteriën zijn moeilijk te bestrijden en kunnen 
de oorzaak zijn van een steeds terugkerende 
blaasontsteking. 
Blaasstenen zijn vaak ontstaan als nierstenen 
in het nierbekken. Zo’n niersteen is dan met de 
urine in de blaas terechtgekomen. 
In de afbeelding zijn op een röntgenfoto 
urinewegen weergegeven.    
Welke letter geeft het nierbekken aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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2p 38 Mensen die regelmatig een blaasontsteking hebben, worden behandeld met een 
dagelijkse lage dosis antibiotica om een nieuwe ontsteking te voorkomen. 
Onderzoekers in Finland hebben aangetoond dat ook stoffen uit veenbessen 
kunnen beschermen tegen een blaasontsteking. 
Een Nederlandse onderzoekster wil nagaan of stoffen uit veenbessen even goed 
beschermen tegen blaasontsteking als antibiotica. 

 Schrijf een werkplan op waarmee dit onderzocht kan worden. 
 
 

Aardappels 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 8 en beantwoord dan vraag 39 tot en met 48. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

2p 39 De bloemen van de aardappelplant worden bestoven door insecten. 
 Noem twee eigenschappen uit informatie 1 waaruit dat afgeleid kan worden. 

 
1p 40 De groene bessen van een aardappelplant hebben zich uit de stamper 

ontwikkeld. 
Uit welk deel van de stamper groeit zo’n bes? 
A uit de stempel 
B uit de stijl 
C uit het vruchtbeginsel 
 

1p 41 In de informatie worden verschillende factoren genoemd die invloed hebben op 
de groei van aardappels. 

 Hebben volgens de informatie de erfelijke eigenschappen van de 
aardappelplant invloed op de groei? En hebben biotische factoren volgens 
de informatie invloed? 

Geef je antwoord door kruisjes te zetten in het schema op de uitwerkbijlage. 
 

1p 42 Over het vermeerderen van aardappelplanten worden twee uitspraken gedaan. 
Deze twee uitspraken staan op de uitwerkbijlage. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 

2p 43 Maak op de uitwerkbijlage met de gegevens van informatie 5 een staafdiagram 
van het gebruik van de aardappels die in Nederland geteeld worden. 
 

1p 44 Een deel van de hoeveelheid aardappels die in Nederland worden geoogst, 
wordt opgegeten door mensen. 

 Uit hoeveel miljoen ton aardappels bestaat dit deel volgens de gegevens van 
informatie 5? 

 
1p 45 Leg met behulp van informatie 6 uit, waardoor gebakken aardappels meer kJ 

aan energie leveren dan een gelijke hoeveelheid gekookte aardappels. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 46 In informatie 7 worden enkele ziekten en plagen genoemd die de 
aardappeloogst kunnen bedreigen. Twee daarvan staan in een schema op de 
uitwerkbijlage. 

 Geef met kruisjes in dit schema aan of de cellen van de organismen die de 
ziekte veroorzaken, een celwand hebben. 

 
2p 47 In de afbeelding is een doorsnede van een oog schematisch weergegeven.   

 

U
T
S

P
Q
R

 
 

 Welke twee letters geven delen aan die volgens informatie 8 aangetast 
worden door gebrek aan vitamine A? 

 
2p 48 In informatie 8 staat dat men in India een aardappelplant gemaakt heeft waarvan 

de knollen meer eiwit bevatten dan normaal. Tegenstanders van genetische 
modificatie vinden dat in India beter meer peulvruchten zoals linzen gegeten 
kunnen worden om eiwitgebrek tegen te gaan.  
In 100 g linzen bevindt zich 20 g eiwit. 

 Bevat 100 g eiwitaardappels meer of minder eiwit dan 100 g linzen? Of is er 
geen verschil? Leg je antwoord uit met een berekening, waarbij je gebruik 
maakt van de gegevens in informatie 6 en informatie 8. 
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Deze bijlage bevat informatie. 
 

 

tijdvak 2 
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Legenda: 
1a bloem overlangs doorgesneden 
1b meeldraad 
1c besvruchten 
1d oude knol 
1e nieuwe knol 

Informatie - Aardappels 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 8 en beantwoord dan vraag 39 tot en met 48. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

Informatie 1 De aardappelplant 

 
In een plantenboek staat de volgende informatie over de aardappelplant.   
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Aardappel – Solanum tuberosum 
Plant met knollen aan ondergrondse uitlopers. Blaadjes eirond, gaafrandig, aan 
de voet scheef, afgerond of hartvormig. Bloemkroon wit, lila of violet, meestal 
vijftallig. Bes bolvormig en groen. Bloeitijd: juli – september. Overal gekweekt 
om de knollen; soms verwilderd. Afkomstig uit Zuid-Amerika. Bladeren en 
bessen giftig. 
 
 

Informatie 2 Aardappels telen 

 
Een aardappelplant op een akker ontstaat als een uitloper van een zogenaamde 
pootaardappel, die door een aardappelteler in de bodem is gestopt. 
Niet elk jaar krijgt een teler een even grote oogst aan aardappels. Dit hangt 
onder andere af van: 
− de soort grond 
− de hoeveelheid zon 
− de hoeveelheid regen 
− het ras 
− het optreden van ziekten en plagen. 
 
 

Informatie 3 Aardappelklonen 

 
Op een akker staan aardappelplanten die behoren tot een kloon. Dat wil zeggen 
dat al deze aardappelplanten afkomstig zijn van één en dezelfde aardappelplant. 
Door voortplanting heeft men uit knollen van die ene plant steeds weer nieuwe 
planten laten ontstaan. Deze nieuwe planten hebben steeds dezelfde erfelijke 
eigenschappen. 
 
 

Informatie 4 Nieuwe rassen 

 
Er zijn veel verschillende aardappelrassen. Er zijn bijvoorbeeld rassen die beter 
groeien op kleigrond, rassen die vroeger in het jaar geoogst kunnen worden en 
rassen die aardappelen leveren die geschikt zijn voor de productie van patat. 
Om de beste eigenschappen te krijgen, zijn onderzoekers steeds bezig om 
nieuwe aardappelrassen te kweken. Zij verkrijgen deze rassen onder andere 
door middel van het kruisen van aardappelplanten. Van rassen die gunstige 
eigenschappen blijken te hebben, worden dan klonen gevormd. Als er voldoende 
aardappelen van een bepaalde kloon zijn gevormd, worden deze gebruikt als 
pootaardappelen. Na de zomer kunnen dan veel aardappelen met de gewenste 
eigenschappen geoogst en verkocht worden. 
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Informatie 5 Gebruik 

 
Elk jaar worden in Nederland 7 miljoen ton aardappels geoogst. 
In de tabel hieronder staat waarvoor die aardappels gebruikt worden. 
 
deel naam worden gebruikt 
45% consumptieaardappels als voedingsmiddel, o.a. vers (tafelaardappelen), 

als patat, in salades en als chips 
31% industrieaardappels om zetmeel, spiritus of veevoer van te maken 
24% pootaardappels voor de aardappelteelt in binnen- en buitenland 
 
 

Informatie 6 Voedingswaarde 

 
Aardappels vormen een belangrijke bron van vitamine C: 100 g rauwe aardappel 
levert 20 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). 
In de tabel staan enkele gegevens over de voedingswaarde van rauwe, 
gekookte en gebakken aardappels. 
 

samenstelling en verbrandingswaarde van aardappels per 100 g 
  

energie 
(kJ) 

 
eiwit 
(g) 

 
vet 
(g) 

koolhy-
draten 

(g) 

 
vitamine C 

(mg) 
aardappels, rauw 357 2 0 19 14 
aardappels, gekookt 325 2 0 17   8 
aardappels, gebakken 475 2 5 16   8 
 
 

Informatie 7 Ziekten en plagen 

 
Verschillende ziekten en plagen vormen een bedreiging voor de aardappelteelt. 
Ziekten zoals de aardappelziekte, droogrot en de verwelkingsziekte worden 
veroorzaakt door schimmels. De schimmel die de verwelkingsziekte tot gevolg 
heeft, dringt vanuit de bodem de wortels in. De vaten die water en zouten naar 
de bladeren voeren, raken verstopt. Daarna verwelkt de plant door gebrek aan 
water. 
Andere ziekten, bijvoorbeeld bruinrot en stengelnatrot, worden veroorzaakt door 
bacteriën. 
Plagen kunnen onder andere veroorzaakt worden door insecten, zoals de 
coloradokever, en door kleine wormpjes, zoals het aardappelcystenaaltje. 
Aantasting door deze aaltjes wordt aardappelmoeheid genoemd. 
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Informatie 8 Genetische modificatie 

 
Door erfelijke eigenschappen uit andere soorten over te brengen, probeert men 
aardappelplanten met bijzondere eigenschappen te kweken. 
Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van zulke genetisch 
gemodificeerde aardappels. 
 
8.1 De gouden aardappel 
 
Onderzoekers in Peru hebben een aardappel gekweekt die rijk is aan de stof 
bèta-caroteen. Die stof wordt in het lichaam veranderd in vitamine A. De 
onderzoekers willen de aardappel gaan telen in gebieden waar veel kinderen 
blind worden door een gebrek aan vitamine A. Door een ernstig tekort aan deze 
vitamine wordt het hoornvlies en het netvlies aangetast. 
 
8.2 De eiwitaardappel 
 
Een gewone aardappel bevat maar weinig eiwit (zie informatie 6). In India heeft 
men een aardappelplant gemaakt waarvan de knollen 40 procent meer eiwit 
bevatten dan normaal. Deze aardappel wil men gaan telen om een gebrek aan 
eiwit in de Indiase voeding tegen te gaan. 
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biologie CSE KB 2009-2 
 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 
 

 6  
plaats soort bloedvat 

1  
2  
3  

 
 

 27  

gebeurtenis 
cijfer van 
de plaats 

bevruchting  
innesteling  
rijping van de eicellen  
 
 

 41  
groei beïnvloed door ja nee 
de erfelijke eigenschappen van de 
aardappelplant? 

  

biotische factoren?   
 
 

 42  
uitspraken juist onjuist 
Voor het verkrijgen van aardappelrassen met  
nieuwe eigenschappen wordt ongeslachtelijke  
voortplanting toegepast. 

  

Voor het verkrijgen van veel aardappelen  
van één bepaalde kloon wordt geslachtelijke  
voortplanting toegepast. 

  

 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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43     
 
deel van de 

opbrengst (%)

gebruik  
 
 

 46  
heeft de veroorzaker een celwand? 

naam 
ja nee 

bruinrot   
aardappelmoeheid   
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 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 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 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.  
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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 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. 

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 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.  
 

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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 61 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

De romp 
 

 1 maximumscore 2 
• P = long 1 
• Q = hart 1 
 

 2 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− maag 
− lever 
− twaalfvingerige darm 
 
per juist antwoord 1 
 

Spierweefsel 
 

 3 A 
 

Rattenexperiment 
 

 4 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste conclusie: 
Ratten die voedsel met melk krijgen worden gemiddeld zwaarder dan 
ratten die voedsel zonder melk krijgen. 
 

Sinaasappels 
 

 5 maximumscore 1 
drie maal 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

ROW 
 

 6 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 
plaats soort bloedvat 

1 P 
2 R 
3 Q 

 
Indien drie letters juist ingevuld 2 
Indien één of twee letters juist ingevuld 1 
 

 7 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de patiënt minder zuurstof kan opnemen 
(waardoor er minder verbranding kan optreden). 
 

Een verteringsposter 
 

 8 maximumscore 1 
speekselklier(en) 
 

 9 maximumscore 2 
• (cijfer) 4 1 
• (cijfer) 5 1 
 

 10 maximumscore 1 
dikke darm 
 
Opmerking  
Voor het antwoord ‘endeldarm’ mag ook één punt worden toegekend. 
 

 11 D 
 

 12 D 
 

Varkensvlees 
 

 13 D 
 

 14 D 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat (geslachts)hormonen door het bloed 
afgevoerd worden. 
 

Het oor 
 

 16 E 
 

 17 A 
 

De werking van het hart 
 

 18 B 
 

 19 C 
 

Invloed van roken 
 

 20 C 
 

 21 B 
 

Fotosynthese 
 

 22 maximumscore 2 
• P = water 1 
• Q = zuurstof 1 
 

 23 A 
 

 24 A 
 

Organismen in de zee 
 

 25 maximumscore 2 
een juiste voedselketen: 
plantaardig plankton → dierlijk plankton → worm → platvis → rondvis → 
mens 
• de juiste organismen in de juiste volgorde genoemd 1 
• de voedselrelaties op de juiste manier met pijlen aangegeven 1 
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Vraag Antwoord Scores

 26 maximumscore 2 
• 2 → 6 → 10 → 11 → 13 1 
• Koornaarsvis 1 
 

Koeien 
 

 27 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 

gebeurtenis cijfer van 
de plaats

bevruchting 2 
innesteling 3 
rijping van de eicellen 1 
 
Indien drie cijfers juist ingevuld 2 
Indien twee cijfers juist ingevuld 1 
Indien minder dan twee cijfers juist ingevuld 0 
 

 28 maximumscore 1 
25 (liter) 
 

Regeling van de ademhaling 
 

 29 C 
 

 30 D 
 

 31 A 
 

Zwartvoetbunzings 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 1 
(in) juli 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste factor: 
− hoeveelheid voedsel 
− ziekten 
− (extreem) weer 
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Vraag Antwoord Scores

Blaasproblemen 
 

 35 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat witte bloedcellen ziekteverwekkers 
bestrijden. 
 

 36 A 
 

 37 B 
 

 38 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist werkplan: 
• één groep patiënten wordt behandeld met antibiotica en een andere 

groep (bij overigens gelijke omstandigheden) met (stoffen uit) 
veenbessen 1 

• het optreden van blaasontsteking in beide groepen wordt met elkaar 
vergeleken 1 

 
Aardappels 

 
 39 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste eigenschappen: 
− gekleurde / opvallende kroonbladeren 
− korte meeldraden 
− kleine stempel 
 
per juiste eigenschap 1 
 

 40 C 
 

 41 maximumscore 1 
een juist ingevuld schema: 
 
groei beïnvloed door ja nee 
de erfelijke eigenschappen van de 
aardappelplant? X  

biotische factoren? X  
 
Opmerking  
Alleen voor een volledig juist ingevuld schema wordt één punt toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores

 42 maximumscore 1 
een juist ingevuld schema: 
 
uitspraken juist onjuist 
Voor het verkrijgen van aardappelrassen met  
nieuwe eigenschappen wordt ongeslachtelijke  
voortplanting toegepast. 

 X 

Voor het verkrijgen van veel aardappelen  
van één bepaalde kloon wordt geslachtelijke  
voortplanting toegepast. 

 X 

 
Opmerking 
Alleen voor een volledig juist ingevuld schema wordt één punt toegekend. 
 

 43 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist diagram:   
 

100

80

60

40

20

0 consumptie-
aardappels

industrie-
aardappels

poot-
aardappels

deel van de 
opbrengst (%)

gebruik  
 
• de getallen uit informatie 5 zijn juist uitgezet in een staafdiagram 1 
• op de Y-as zijn de percentages uitgezet en de drie categorieën 

aardappels zijn juist aangegeven   1 
 

 44 maximumscore 1 
3 / 3,2 / 3,15 (miljoen ton) 
 

 45 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat gebakken aardappels meer vet bevatten 
dan gekookte aardappels. 
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Vraag Antwoord Scores

 46 maximumscore 1 
een juist ingevuld schema: 
 

heeft de veroorzaker een celwand? naam 
ja nee 

bruinrot X  
aardappelmoeheid  X 
 
Opmerking 
Alleen voor een volledig juist ingevuld schema wordt één punt toegekend. 
 

 47 maximumscore 2 
• (letter) R  1 
• (letter) U  1 
 

 48 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
100 g eiwitaardappels bevat 2 + (40 : 100 x 2) = 2,8 g eiwit en dat is 
minder dan de hoeveelheid eiwit in 100 gram linzen. 
 
• een juiste berekening van de hoeveelheid eiwit in eiwitaardappels 1 
• een juist conclusie uit de berekende waarde 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 
 
 

einde  945-0191-a-KB-2-c* 
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800013-1-739o 

Examen VMBO-KB 

2008 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 27 mei

13.30 - 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Een reageerbuisbevruchting 
 
 
Uit een onderzoek blijkt dat bij Christa de rijping van eicellen niet goed verloopt. 
Ze kan wel zwanger worden na een reageerbuisbevruchting. Ze krijgt hiervoor 
eerst hormonen toegediend om de rijping van eicellen te stimuleren. 
 
 

1p 1 Waar treedt de rijping van eicellen op? 
A in de baarmoeder 
B in de eierstokken 
C in de eileiders 
 
 
Vervolgens worden er ongeveer tien rijpe eicellen bij Christa weggenomen om in 
het laboratorium bevrucht te worden door zaadcellen van haar man. Na de 
bevruchting beginnen de eicellen zich te delen. Als na ongeveer drie dagen elk 
embryo uit acht cellen bestaat, worden er twee embryo’s in haar lichaam 
gebracht om zich daar in te nestelen. Beide embryo’s ontwikkelen zich tot een 
baby. 
 
 

1p 2 In de afbeelding zijn de voortplantingsorganen van een vrouw schematisch 
weergegeven.   
 

P

Q
R

S

 
 
Welke letter geeft het orgaan aan waarin een embryo zich innestelt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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1p 3 Aan het eind van de zwangerschap van Christa wordt een tweeling geboren. 
 Is dit een eeneiige of een twee-eiige tweeling? Leg je antwoord uit. 

 
 

Het syndroom van Sjögren 
 
 
Het syndroom van Sjögren is een ziekte waarbij vooral de traan- en 
speekselklieren langdurig ontstoken zijn. Daardoor werken deze minder goed. 
 
 

1p 4 Leg uit dat door zo’n ontsteking de ogen geïrriteerd raken en branderig 
aanvoelen. 
 

1p 5 Hoe heet het vlies aan de voorkant van het oog dat bij deze ziekte is geïrriteerd? 
A het hoornvlies 
B het netvlies 
C het vaatvlies 
 

1p 6 Hoewel het syndroom van Sjögren niet door schimmels wordt veroorzaakt, 
treden als gevolg van de ziekte vaak schimmelinfecties op in de mond. 

 Leg uit dat de verminderde speekselproductie de patiënt vatbaar maakt voor 
schimmelinfecties in de mond. 

 
 

Stuifmeel 
 
 
Stuifmeel is een oorzaak van hooikoorts. Meestal gaat het daarbij om 
stuifmeelkorrels die door de wind worden verspreid. 
 
 

1p 7 Is een stuifmeelkorrel een mannelijke of een vrouwelijke voortplantingscel?  
En wordt een stuifmeelkorrel gemaakt in een stamper of in een meeldraad? 
Een stuifmeelkorrel is: 
A een mannelijke voortplantingscel die gemaakt wordt in een meeldraad. 
B een mannelijke voortplantingscel die gemaakt wordt in een stamper. 
C een vrouwelijke voortplantingscel die gemaakt wordt in een meeldraad. 
D een vrouwelijke voortplantingscel die gemaakt wordt in een stamper. 
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2p 8 In de afbeelding is een pollenkalender weergegeven: pollen is een ander woord 
voor stuifmeel. In deze kalender is te zien in welke maanden verschillende 
planten stuifmeelkorrels maken die hooikoorts kunnen veroorzaken.   
 

hazelaarhazelaar

els

cypressenfamiliecypressenfamilie

iep

populierpopulier

es

berk

wilg

eik

dennenfamiliedennenfamilie

zuringzuring

grassenfamiliegrassenfamilie

weegbreeweegbree

brandnetelbrandnetel

bijvoetbijvoet

novoktseptaugjuljundec jan febr mrt apr mei  
 
Met behulp van de determineerlijst kan van enkele soorten stuifmeelkorrels 
bepaald worden van welke plant ze afkomstig zijn. 
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Determineerlijst stuifmeelkorrels 
 
1A stuifmeelkorrel heeft de vorm van een driehoek..................................... 4 
1B stuifmeelkorrel heeft een andere vorm................................................... 2 
 
2A stuifmeelkorrel heeft de vorm van een peer ................................... zegge 
2B stuifmeelkorrel heeft een andere vorm................................................... 3 
 
3A stuifmeelkorrel heeft een bolvorm.......................................................... 5 
3B stuifmeelkorrel heeft een langwerpige vorm........................................... 7 
 
4A stuifmeelkorrel heeft een glad oppervlak ....................................... acacia 
4B stuifmeelkorrel heeft stekels ............................................................distel 
 
5A stuifmeelkorrel heeft een glad oppervlak ....................................... zuring 
5B stuifmeelkorrel heeft geen glad oppervlak ............................................. 6 
 
6A stuifmeelkorrel heeft deuken en richels ............................................ berk 
6B stuifmeelkorrel heeft stekels ................................................. zonnebloem 
 
7A stuifmeelkorrel heeft een glad oppervlak .................................... kastanje 
7B stuifmeelkorrel heeft een ruw oppervlak ............................................wilg 
 
 
Op 5 augustus heeft Sacha last van hooikoorts.  
In de afbeelding is een stuifmeelkorrel van een bepaalde plant weergegeven. 
 

 
 

 Kan de hooikoorts van Sacha veroorzaakt worden door stuifmeel van deze 
plant? Leg je antwoord uit met behulp van de determineerlijst en de 
pollenkalender, en noem daarbij de naam van de plant. 

 
2p 9 Sommige planten maken tegenwoordig meer stuifmeel dan vijftig jaar geleden. 

Men vermoedt dat dit onder andere veroorzaakt wordt door toename van de 
hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht. 

 Beschrijf een werkplan voor een onderzoek waarmee dit nagegaan kan 
worden. 
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Vernauwing van het halswervelkanaal 
 
 
In de wervelkolom bevindt zich het wervelkanaal met het ruggenmerg. Soms 
groeien er verdikkingen aan het botweefsel van halswervels. Dit wordt een 
vernauwing van het halswervelkanaal genoemd. 
 
 

1p 10 Bij een patiënt is door een verdikking aan een halswervel een armzenuw 
bekneld geraakt. De beknelling heeft verlamming en gevoelloosheid tot gevolg.  
In de afbeelding hieronder is van een gezond persoon een halswervel met 
ruggenmerg en zenuwen weergegeven.   
 

P

Q
R

 
 
Op welke van de plaatsen P, Q of R kan een beknelling van de zenuw zowel 
verlamming als gevoelloosheid tot gevolg hebben? 
A op plaats P 
B op plaats Q 
C op plaats R 
 

1p 11 Een verdikking aan een wervel kan ook tot gevolg hebben dat bloedvaten 
dichtgedrukt worden, waardoor het ruggenmerg beschadigd raakt. 

 Leg uit waardoor het ruggenmerg beschadigd raakt als er niet genoeg bloed 
naar toe wordt gevoerd. 
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        C5 
 
        C6 
 
 
 
 

ruggenmerg 

1p 12 De afbeelding hieronder is een MRI-scan van een deel van de hals van een 
patiënt met een vernauwing van het halswervelkanaal. Op de foto is te zien dat 
bij de vijfde en zesde halswervel (C5 en C6) het ruggenmerg is bekneld door 
verdikkingen aan de wervels.   
 

 
 
De patiënt heeft onder andere verlammingsverschijnselen in de benen. 

 Leg uit waardoor beknelling van het ruggenmerg in de hals kan leiden tot 
verlamming van beenspieren. 
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Een erwtenplant 
 
 
In de afbeelding is een erwtenplant weergegeven. De vruchten van een 
erwtenplant worden ‘peulen’ genoemd.   
 

peul

rest van de bloem

 
 
 

1p 13 Op de peul is nog een rest van de bloem aangegeven. 
 Hoe heet het deel van de bloem waarvan deze rest afkomstig is? 

 
1p 14 In de afbeelding is een doorsnede van een peul getekend.   

 

 
 
Naar aanleiding van deze afbeelding worden twee uitspraken gedaan. Deze 
twee uitspraken staan op de uitwerkbijlage. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist is of onjuist. 
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    in het licht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    water met 
koolstofdioxide 

          P       Q   R 
      in het licht    in het donker     in het donker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    water zonder     water met       water zonder 

   koolstofdioxide    koolstofdioxide    koolstofdioxide 

Fotosynthese 
 
Marja doet een proefje om te onderzoeken of koolstofdioxide nodig is voor 
fotosynthese. Ze wil het aantal belletjes tellen dat een waterplantje produceert in 
een buisje met water waarin koolstofdioxide is opgelost (zie de afbeelding).   

 
Om de proefopstelling compleet te maken, is nog een tweede buisje nodig. 
In de afbeelding hieronder zijn drie buisjes weergegeven.   
 

 
 

1p 15 Welk buisje moet Marja kiezen voor haar proefje? 
A buisje P 
B buisje Q 
C buisje R 
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Saprofyten 
 
 
Stofzaad (zie de afbeelding) is een plant die geen bladgroenkorrels 
heeft en leeft van dood materiaal. Zulke planten worden saprofyten 
genoemd.   
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 16 Treedt er in de cellen van saprofyten fotosynthese op? En treedt daar 
verbranding op? 
A alleen fotosynthese 
B alleen verbranding 
C zowel fotosynthese als verbranding 
 

2p 17 Saprofyten leven meestal samen met schimmels die het dode materiaal 
afbreken, waardoor de planten de voedingsstoffen beter kunnen opnemen. 
Een cel van een schimmel wordt vergeleken met een cel van een saprofyt.  
Een schimmelcel heeft net als een cel van een saprofyt, geen bladgroenkorrels. 
Twee andere delen in en om een cel kunnen zijn: celkern en celwand. 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel. 

 Geef met kruisjes in de tabel aan of een saprofyt beschikt over een celkern 
en een celwand. Kruis ook aan of een schimmel beschikt over een celkern 
en een celwand. 

 
 

Roken 
 
 
Met sigarettenrook worden schadelijke stoffen ingeademd zoals koolmonoxide, 
nicotine en teer. Koolmonoxide wordt vanuit de longen opgenomen in rode 
bloedcellen, waardoor die hun functie niet meer goed kunnen uitoefenen.  
Teer komt als een laagje tegen de wand van de longblaasjes terecht. 
 
 

1p 18 Kunnen bij inademing van rook tussenribspieren samengetrokken worden? En 
kunnen dan middenrifspieren samengetrokken worden? 
A alleen tussenribspieren 
B alleen middenrifspieren 
C zowel tussenribspieren als middenrifspieren 
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1p 19 Heeft teer in de longen invloed op de afgifte van koolstofdioxide uit het bloed? 
En heeft het invloed op de opname van zuurstof in het bloed? 
A alleen op de afgifte van koolstofdioxide 
B alleen op de opname van zuurstof 
C zowel op de afgifte van koolstofdioxide als op de opname van zuurstof 
 
 
In het diagram staat weergegeven hoe oud rokende en niet-rokende mensen in 
Nederland gemiddeld worden.   
 

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

0

gemiddelde
leeftijd
(jaren)

vrouwen mannen

Legenda:
niet roken

wel roken

 
 
 

1p 20 Hoeveel jaar worden niet-rokende vrouwen gemiddeld ouder dan vrouwen die 
wél roken volgens de gegevens in het diagram? 
 

1p 21 Naar aanleiding van de gegevens in het diagram worden twee uitspraken 
gedaan. Deze twee uitspraken staan op de uitwerkbijlage. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist is of onjuist. 
 
 
 
 

Pagina: 775Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800013-1-739o 12 lees verder ►►►

Te dik? Korter leven! 
 
Het is verstandig om op je gewicht te letten. Mensen met overgewicht leven 
gemiddeld minder lang dan mensen die niet te dik zijn. 
 

 
 
In de tabel staat hoe oud mannen met een normaal gewicht gemiddeld worden. 
Dit wordt de levensverwachting genoemd. Ook staat aangegeven met hoeveel 
jaar de levensverwachting gemiddeld afneemt bij overgewicht. 
 

vermindering van de levensverwachting (jaren) 
 

levens-
verwachting van 

mannen met 
normaal gewicht 

(jaren) 
10% overgewicht 20% overgewicht 30% overgewicht

 
80 

 

 
7 

 
14 

 
21 

 
1p 22 Hoe oud worden mannen met 25% overgewicht gemiddeld volgens de gegevens 

in de tabel? 
A minder dan 60 jaar 
B tussen de 60 en 70 jaar 
C tussen de 70 en 80 jaar 
D meer dan 80 jaar 
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De medicinale bloedzuiger 
 
 
In Nederland komen verschillende soorten bloedzuigers voor. Eén van deze 
soorten is de ‘medicinale bloedzuiger’, die vooral leeft in ondiepe meertjes. 
Jonge bloedzuigers voeden zich eerst met slakken, daarna vooral met bloed van 
zoogdieren. Als het water van het meertje in beweging komt, bijvoorbeeld als 
een dier of een mens het water instapt, zwemt de bloedzuiger razendsnel die 
richting uit. Als hij zich vastbijt in de huid van bijvoorbeeld het dier, spuit hij een 
verdovende stof én een stof die de bloedstolling remt in de wond. 
 
 

1p 23 Leg uit wat voor de bloedzuiger het voordeel is van de verdovende stof die hij in 
de wond spuit. 
 
In een artikel over bloedzuigers staat het volgende. 
 
 
De medicinale bloedzuiger is zeer zeldzaam geworden in Nederland. Als oorzaak 
wordt onder andere de verzuring en vermesting van meertjes genoemd. Hierdoor 
verdwijnen de slakken waar de jonge bloedzuigers zich mee voeden. Bovendien 
zijn er bijna geen kuddes koeien en schapen meer die uit de meertjes drinken 
zoals vroeger. 
 
 

1p 24 In het artikel worden biotische en abiotische factoren genoemd als oorzaak voor 
het zeldzaam worden van de medicinale bloedzuiger. 

 Noem zo’n biotische factor uit het artikel. 
 

1p 25 In hetzelfde artikel staat een interview te lezen met een wetenschapper die het 
verdwijnen van de bloedzuiger in Nederland onderzoekt. Hij beweert: 
 
“Wat een grote bedreiging vormt voor die dieren zijn de bordjes ‘Verboden te 
zwemmen’ die Staatsbosbeheer neerzet bij vennen en meertjes. Dat is pas 
slecht voor bloedzuigers.”  
 

 Leg uit waardoor zo’n zwemverbod bijdraagt  
 aan het zeldzaam worden van bloedzuigers. 
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Een hoefijzernier 
 
 
Ongeveer één op de vijfhonderd mensen wordt geboren met een hoefijzernier. 
Vroeg in de ontwikkeling van het embryo is er dan iets misgegaan, waardoor de 
twee nieren aan elkaar zijn vastgegroeid in de vorm van een hoefijzer (zie de 
afbeelding).   

 
 
 

1p 26 In de afbeelding geeft Q een plaats aan waar de nieren aan elkaar zijn 
vastgegroeid. 
Hoe heet het deel van een nier dat is aangegeven met Q? 
A nierbekken 
B niermerg 
C nierschors 
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2p 27 Meestal werkt een hoefijzernier net zo goed als twee aparte nieren. Maar soms 
heeft iemand met zo’n nier een grotere kans op nierstenen of infecties. Zulke 
problemen kunnen ontstaan als door de afwijkende vorm van het orgaan de 
urine niet goed wordt afgevoerd. 
In de afbeelding zijn twee delen met R en S aangegeven. 

 Geef de namen van R en van S. 
Schrijf je antwoord zó op: 
R = ..........................  
S = ..........................  
 

1p 28 In de afbeelding zijn ook enkele bloedvaten weergegeven. Pijlen geven de 
stroomrichting van het bloed aan. 

 Geef de naam van bloedvat P. 
 
 

Een onvruchtbare muis 
 
 
Bij een onderzoek naar de voortplanting van 
muizen, werd een muis ontdekt die onvruchtbaar 
was.  
Wetenschappers stelden vast dat de productie van 
de zaadcellen bij deze muis niet goed verliep.  
Als gevolg hiervan waren de zaadcellen rond en 
misten een zweepstaart. 
 
 

1p 29 Waar worden zaadcellen geproduceerd? 
A in de bijballen 
B in de teelballen 
C in de zaadblaasjes 
 

1p 30 Leg uit waardoor zaadcellen zonder zweepstaart onvruchtbaarheid tot gevolg 
hebben. 
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haarvat 

Weefselvloeistof 
 
 
In de afbeelding is schematisch onder andere een deel van de bloedsomloop 
weergegeven.  
 

 
 
Bloedplasma wordt door de wand van de haarvaten heen de weefsels in geperst 
en wordt daar weefselvloeistof genoemd. 
 
 

1p 31 Welke bloeddeeltjes komen in weefselvloeistof voor? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 

1p 32 Een deel van de weefselvloeistof wordt door deel P in de afbeelding uit het 
weefsel opgenomen en afgevoerd. 
Wat wordt door P in de afbeelding aangegeven? 
A een ader 
B een lymfevat 
C een slagader 
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Afbeelding P           Afbeelding Q     Afbeelidng R 

Kauwen en slikken 
 

1p 33 Bij het kauwen wordt het voedsel fijngemalen door kiezen. De buitenkant van 
een kies bestaat uit een hard laagje dat de kies beschermt tegen beschadiging. 

 Hoe heet het buitenste harde laagje van een kies? 
 

1p 34 In de afbeelding is een röntgen-opname van een deel van een kaak 
weergegeven.   
 

 
 

 Kan deze röntgen-opname gemaakt zijn bij een mens? Leg uit hoe je dat 
aan de kiezen kunt zien. 

  
1p 35 Na het kauwen wordt het voedsel doorgeslikt. Bij het slikken spelen de huig en 

het strotklepje een rol. Hieronder staan drie afbeeldingen.   
 

 
 
In welke afbeelding wordt het slikken juist weergegeven? 
A in afbeelding P 
B in afbeelding Q 
C in afbeelding R 
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Schapen 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 36 tot en met 49. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

2p 36 Enkele organen van een schaap zijn: alvleesklier, hart, lever, longen, maag, 
slokdarm. 

 Welke drie van deze organen kunnen zich bevinden in de holte die is 
aangegeven met S in de afbeelding van informatie 1? 

 
2p 37 In het onderstaande diagram staan namen van enkele schapenrassen die 

zeldzaam zijn.  
Als het aantal schapen kleiner wordt dan een bepaald aantal, loopt het ras 
gevaar om uit te sterven. 
Dit aantal is in het diagram aangegeven met P.   
 

Zwartbies
schaap

Veluws
heide

schaap

Schoone-
beker

schaap

Mergel-
land

schaap

Fries
melk

Kempisch
heide

schaap schaap

Drents
heide

schaap

aantal
schapen

P

 
 

 Geef de namen van de drie schapenrassen uit informatie 1 die gevaar lopen 
uit te sterven volgens de gegevens in het diagram. 

 
1p 38 Een schapenmaag bestaat uit vier delen. 

In welk deel van een schapenmaag bevinden zich verteringsklieren? 
A in de pens 
B in de netmaag 
C in de boekmaag 
D in de lebmaag 
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1p 39 In de afbeelding zijn schematische tekeningen van verteringskanalen van 
verschillende dieren weergegeven.   

anus

anus

anus

P

Q

R

legenda:

is in werkelijkheid veel langer  
Welke tekening stelt het beste het verteringskanaal van een schaap voor? 
A tekening P 
B tekening Q 
C tekening R 
 

1p 40 De tabel van informatie 3 geeft onder andere de samenstelling van 
schapenmelk. Er worden vier groepen voedingsstoffen genoemd die zich in de 
melk bevinden. 

 Uit welke stof bestaat het overige deel van schapenmelk vooral? 
 

2p 41 Op de uitwerkbijlage staat een onvolledig staafdiagram. 
 Maak dit staafdiagram af met behulp van de gegevens uit de tabel van 

informatie 3. 
 

2p 42 In de afbeelding is een tekening van de doorsnede van de huid weergegeven.  

 
Wolvet bestaat uit stoffen die afgegeven worden door twee soorten klieren in de 
huid.   

 Met welke twee letters worden die klieren aangegeven? 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 43 Als schapen een dag voor het scheren niets eten, kan scheerziekte worden 
voorkomen. 

 Leg uit waardoor de kans op scheerziekte dan kleiner wordt. 
 

1p 44 Bij dikkopziekte ontstaan de ontstekingen in de huidbloedvaten onder andere 
door de inwerking van licht (zie informatie 5.1). 

 Leg met behulp van informatie 1 uit waardoor deze ontstekingen vooral in de 
kop ontstaan. 

 
1p 45 Dikkopziekte ontstaat alleen als de lever van een schaap niet goed werkt. 

 Leg uit waardoor dikkopziekte juist dan kan ontstaan. 
 

1p 46 De afbeelding is een tekening van een doorsnede 
van een blad, gezien door een microscoop. 
Enkele cellen zijn met een letter aangegeven.   
Welke letter geeft een cel aan waaruit na afbraak 
in de pens phyllo-erythrine ontstaat? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 
 

1p 47 In de afbeelding is schematisch de bloedsomloop van 
een schaap weergegeven.   
Bij een schaap met dikkopziekte wordt bloed met 
phyllo-erythrine van het verteringskanaal naar de kop 
gevoerd. 
Gaat het bloed met phyllo-erythrine dan door de grote 
bloedsomloop? En gaat het dan door de kleine 
bloedsomloop? 
A alleen door de grote bloedsomloop 
B alleen door de kleine bloedsomloop 
C zowel door de grote als door de kleine 

bloedsomloop 
 

1p 48 Bij een uierontsteking is een uierhelft opgezwollen en 
roodachtig, doordat er veel bloed naartoe stroomt. 
Welke bloeddeeltjes spelen een belangrijke rol bij de 
bestrijding van een uierontsteking? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 

1p 49 Soms kan een ooi tijdens een uierontsteking haar 
lammeren toch voldoende melk geven. 

 Leg uit waardoor een ooi dan toch voldoende melk kan geven. 
 
 

einde  

P

Q

R
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Bijlage VMBO-KB 

2008 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
Deze bijlage bevat informatie. 
 

 

 

tijdvak 1
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Schoonebeker Mergellandscheep 

Fries melkschaap Kempisch heideschaap 

Schapen - Informatie 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 36 tot en met 49. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

Informatie 1 Rassen 
 
Schapen komen in vrijwel alle landen van de wereld voor. Mannelijke schapen 
worden rammen genoemd en vrouwelijke schapen ooien.  
Door kruisingen krijgt men rassen met bepaalde eigenschappen. Ze worden 
onder andere gefokt voor vlees, wol en melk.  
In de afbeelding zijn enkele schapenrassen uit Nederland weergegeven.   
 

 
 
In de afbeelding hieronder is een schematische dwarsdoorsnede door de 
borstkas van één van deze rassen weergegeven.   
 

Legenda:

spierweefsel

vetweefsel

beenweefsel

borstholte

P

Q

R

S

Fries melkschaap  
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Informatie 2 Het verteringskanaal    

 
1

4

5

2

3

2 3 4 5 6 7 8 9

Legenda:
1 slokdarm
2 netmaag
3 boekmaag

4 lebmaag
5 pens
6 dunne darm

7 blinde darm
8 dikke darm
9 endeldarm

grof gekauwde voeding
herkauwde voeding  

 
Het verteringskanaal van een schaap is ongeveer 26 maal zijn lichaamslengte.  
Via de slokdarm komt het voedsel in het eerste deel van de maag: de pens. In 
de pens wordt door bacteriën cellulose uit celwanden van plantendelen 
afgebroken. Vervolgens wordt voedsel via de netmaag opgebraakt en herkauwd. 
Na het herkauwen komt de voedselbrij via de boekmaag in de lebmaag terecht. 
In dit laatste deel van de maag worden door het schaap enzymen aan het 
voedsel toegevoegd. Bij het afbreken van voedsel in de pens ontstaan 
schadelijke gassen. Door te boeren verwijdert een schaap deze gassen via de 
slokdarm uit de maag. 
 

Informatie 3 Melk 
 
In de tabel wordt de samenstelling van schapenmelk vergeleken met die van 
koemelk. 
 
voedingsstoffen schapenmelk

% 
koemelk

% 
eiwitten  6  3 
vetten  6  4 
koolhydraten  5  5 
mineralen  1  1 
overige 82 87 
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Informatie 4 Wol 
 
De meeste schapen worden één keer per jaar geschoren.   
 

 
 
De wol voelt vettig aan door wolvet. Wolvet is een mengsel van stoffen uit 
talgklieren en zweetklieren. 
Wanneer het scheren te langzaam gaat, kan de dodelijke scheerziekte optreden. 
Deze ziekte ontstaat als een schaap te lang op de rug ligt. Er worden dan 
stukken van het verteringskanaal afgekneld. Door die blokkade hopen zich 
schadelijke gassen op in de pens. Dit kan onder andere tot bloedvergiftiging 
leiden. 
 

Informatie 5 Ziekten 
 
Eén van de nadelen van het houden van schapen is dat ze veel verschillende 
ziekten en parasieten kunnen krijgen. 
 
5.1 Dikkopziekte 
 
Bij deze ziekte is de huid van de kop opgezwollen door ontstekingen in 
huidbloedvaten. De ontstekingen kunnen ontstaan als de giftige stof phyllo-
erythrine zich in het bloed bevindt. Deze stof ontstaat in de pens bij de afbraak 
van bladgroen in het voedsel. Phyllo-erythrine wordt in het bloed opgenomen en 
kan in de huid onder invloed van licht omgezet worden in stoffen die de 
bloedvaten aantasten. 
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5.2 Uierontsteking 
 
Een uier wordt door een huidplooi in twee helften verdeeld (zie de afbeelding). 
Zo’n uierhelft bevat klierweefsel dat melk produceert. De melk wordt verzameld 
in de melkboezem. Om het klierweefsel bevinden zich bloedvaten.   
 

bloedvaten

klierweefsel

melkgang

melkboezem

tepelkanaal

kringspier  
 
Bacteriën kunnen via het tepelkanaal of via wondjes op de tepel binnendringen 
en ontstekingen veroorzaken. Een ontstoken uierhelft is opgezwollen en 
roodachtig. Bij een uierontsteking wordt er in het ontstoken deel maar weinig 
melk geproduceerd. 
 

einde  800013-1-739b* 
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biologie CSE KB 2008-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 

 14 
 
uitspraken juist onjuist
Er zijn minstens vijf bevruchtingen opgetreden in de bloem 
waaruit deze peul is ontstaan.   

Deze peul is vooral ontstaan uit het vruchtbeginsel van de 
bloem. 

 
  

 
 

 17  
 celkern celwand 
cel van een saprofyt   
cel van een schimmel   
 
 

 21  
 
uitspraken juist onjuist
In Nederland worden mannen die niet roken gemiddeld 
ouder dan vrouwen die wel roken.   

Roken heeft bij mannen en bij vrouwen evenveel invloed op 
de vermindering van de gemiddelde leeftijd.   

 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 41  
 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  

Legenda:
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

schapenmelk koemelk
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 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. 
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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. 

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. 

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. 
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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 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.  
 

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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 57 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Een reageerbuisbevruchting 

 
 1 B 

 
 2 C 

 

Vraag Antwoord Scores 
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 3 maximumscore 1 
Een twee-eiige tweeling, met een uitleg waaruit blijkt dat de tweeling 
ontstaan is uit twee (bevruchte) eicellen.  
 

Het syndroom van Sjögren 

 
 4 maximumscore 1 

Uit de uitleg moet blijken dat bij zo’n patiënt dergelijke oogklachten 
ontstaan omdat er minder traanvocht wordt aangemaakt.  
 

 5 A 
 

 6 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de beschermende werking van speeksel is 
verminderd. 
 

Stuifmeel 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 2 
Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat het een stuifmeelkorrel van de wilg is 
en dat deze plant geen stuifmeel vormt in augustus. 
• het noemen van de juiste naam van de plant 1 
• een juiste conclusie uitgaande van de genoemde plantennaam 1 
 

 9 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist werkplan: 
• een groep planten laten groeien in een ruimte met weinig 

koolstofdioxide en een andere groep (van dezelfde soort) in een ruimte 
met meer koolstofdioxide (bij overigens gelijke omstandigheden) 1 

• de hoeveelheid geproduceerd stuifmeel in beide groepen met elkaar 
vergelijken 1 

 
Vernauwing van het halswervelkanaal 

 
 10 C 

 
 11 maximumscore 1 

Uit de uitleg moet blijken dat er niet voldoende voedingsstoffen worden / 
zuurstof wordt aangevoerd / afvalstoffen worden afgevoerd. 
 

 12 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de impulsgeleiding (vanuit de hersenen) naar 
de beenspieren is verstoord. 
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Een erwtenplant 

 
 13 maximumscore 1 

kelk / kelkblad(eren) 
 

 14 maximumscore 1 
een juist ingevulde tabel: 
 
uitspraken juist onjuist 
Er zijn minstens vijf bevruchtingen opgetreden in de bloem 
waaruit deze peul is ontstaan. X  

Deze peul is vooral ontstaan uit het vruchtbeginsel van de 
bloem. X  

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

Fotosynthese 

 
 15 A 

 
Saprofyten 

 
 16 B 

 
 17 maximumscore 2 

een juist ingevulde tabel: 
 
 celkern celwand 
cel van een saprofyt X X 
cel van een schimmel X X 
 
per juist ingevulde regel 1 
 

Roken 

 
 18 C 

 
 19 C 

 
 20 maximumscore 1 

vijf (jaar) 
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 21 maximumscore 1 
een juist ingevulde tabel: 
 
uitspraken juist onjuist 
In Nederland worden mannen die niet roken gemiddeld 
ouder dan vrouwen die wel roken. X  

Roken heeft bij mannen en bij vrouwen evenveel invloed op 
de vermindering van de gemiddelde leeftijd.  X 

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

Te dik? Korter leven! 

 
 22 B 

 
De medicinale bloedzuiger 

 
 23 maximumscore 1 

Uit de uitleg moet blijken dat het dier de bloedzuiger dan laat zitten (omdat 
het niets voelt). 
 

 24 maximumscore 1 
(het verdwijnen van) slakken / (geen) kuddes koeien/schapen (meer) 
 

 25 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat bloedzuigers zich dan niet meer kunnen 
voeden met bloed van zwemmers. 
 

Een hoefijzernier 

 
 26 C 

 
 27 maximumscore 2 

• R = (urine)blaas 1 
• S = urinebuis 1 
 

 28 maximumscore 1 
(onderste) holle ader 
 

Een onvruchtbare muis 

 
 29 B 
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 30 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat hierdoor deze zaadcellen zich niet kunnen 
voortbewegen (naar de eicellen). 
 

Weefselvloeistof 

 
 31 C 

 
 32 B 

 
Kauwen en slikken 

 
 33 maximumscore 1 

glazuur 
 

 34 maximumscore 1 
Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat in de afbeelding knipkiezen zijn te 
zien / mensen knobbelkiezen hebben. 
 

 35 C 
 

Schapen 

 
 36 maximumscore 2 

de juiste organen: 
− hart 
− longen 
− slokdarm 
 
Indien drie juiste organen genoemd 2 
Indien twee juiste organen genoemd 1 
Indien één of geen juist orgaan genoemd 0 
 

 37 maximumscore 2 
de juiste namen: 
− Kempisch heideschaap 
− Mergellandschaap 
− Schoonebeeker schaap 
 
Indien drie juiste namen genoemd 2 
Indien twee juiste namen genoemd 1 
Indien één of geen juiste naam genoemd 0 
 

 38 D 
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 39 B 
 

 40 maximumscore 1 
water 
 

 41 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist afgemaakt staafdiagram:   

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

schapenmelk koemelk

Legenda:
eiwitten
vetten
koolhydraten
mineralen
overige

 
• getallen uit de tabel juist uitgezet in het staafdiagram 1 
• verschillende groepen voedingsstoffen juist aangegeven in de legenda 

en het staafdiagram voorzien van een juiste Y-as 1 
 

 42 maximumscore 2 
• (letter) P 1 
• (letter) Q 1 
 

 43 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er dan veel minder gasvorming optreedt (bij 
afbraak van voedsel in de pens). 
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 44 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat zich op de kop weinig wol bevindt (waardoor 
de invloed van licht op de huid daar groter is). 
 

 45 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat in de lever giftige stoffen worden afgebroken. 
 

 46 B 
 

 47 C 
 

 48 C 
 

 49 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de andere (gezonde) uierhelft dan voldoende 
melk afgeeft. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 5 kandidaten per school in het programma 
WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  800013-1-739c* 
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 800045-2-739o  

Examen VMBO-KB 

2008 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage en een bijlage met informatie. 
 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Twee organen 
 
 
In de afbeelding zijn in een torso twee organen aangegeven.   
 

 
 
 

2p 1 Op de uitwerkbijlage staat een tabel met vier levenskenmerken.  
 Geef in deze tabel met een kruisje aan welk levenskenmerk bij orgaan P en 

welk levenskenmerk bij orgaan Q hoort. 
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Bescherming 
 
 
In de afbeelding zijn vier verschillende organen met een letter aangegeven. 
Deze organen spelen onder andere een rol bij het tegenhouden of onschadelijk 
maken van ziekteverwekkers.   
 

 
 
 

1p 2 Wat is de naam van orgaan S? 
 

1p 3 Noem een manier waarop ziekteverwekkers worden tegengehouden in  
orgaan P. 
 

1p 4 Waardoor worden ziekteverwekkers onschadelijk gemaakt in orgaan Q? 
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Slijtage van het gebit 
 
 
Het gebit wordt beschermd door een hard laagje op de tanden en kiezen. Toch 
slijt het gebit in de loop van de jaren. Door te vaak en te hard je tanden te 
poetsen, kunnen er groeven in het gebit ontstaan. Ook zure stoffen in eten en 
drinken tasten de harde buitenlaag van het gebit aan. De laag wordt daardoor 
zachter en kan dan makkelijk weggepoetst worden. Na het doorslikken van de 
zuren kan de laag zich binnen ongeveer een half uur herstellen. In ernstige 
gevallen van gebitsslijtage is het harde buitenlaagje op veel plaatsen verdwenen 
en wordt ook de zachtere laag daaronder aangetast. 
 
 

2p 5 In de tekst worden twee delen van een tand of kies genoemd die door slijtage 
aangetast kunnen worden. 
In de afbeelding is een doorsnede van een kies weergegeven.   
 

 
 

 Geef de letters en de namen van de delen die volgens de tekst aangetast 
kunnen worden door slijtage. 

Schrijf je antwoord zó op: 
letter = ........... , naam = ...........................  
letter = ........... , naam = ...........................  
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1p 6 Leerlingen in een klas krijgen de opdracht om de informatie over gebitsslijtage te 
lezen. Daarna moeten ze een advies geven om slijtage tegen te gaan. 
Drie leerlingen geven de volgende adviezen: 
Arif: “Je moet zure dranken niet in één keer opdrinken, maar langzaam en  
 met kleine slokjes tegelijk.” 
Bas: “Na het eten van zuur voedsel, moet je een uur wachten voordat je je  
 tanden gaat poetsen.” 
Chantal: “Je moet tweemaal per dag krachtig je tanden poetsen met een harde  
 tandenborstel”. 
Wie geeft een juist advies volgens de informatie? 
A Arif 
B Bas 
C Chantal 
 
 

De Kaspische zee 
 
 
In de Kaspische zee komt een soort zeerob voor, die zich vooral voedt met kilka, 
een kleine vissoort. De kilka wordt ook veel gevangen door mensen die langs de 
kust van de zee wonen. Kilka voedt zich met dierlijk plankton. Het voedsel van 
dierlijk plankton bestaat uit plantaardig plankton.  
Enkele jaren geleden kwam de kamkwal, een kwallensoort uit Amerika, in de 
Kaspische zee terecht. Waarschijnlijk was deze kwal met ballastwater in 
schepen vanuit Amerika aangevoerd. De kamkwal, die zich onder ander voedt 
met dierlijk plankton, heeft zich in de Kaspische zee zeer snel vermeerderd. 
 
 

2p 7 In de tekst worden verschillende groepen organismen genoemd. 
 Schrijf een voedselketen op met vier van deze groepen organismen. 
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snaveltype 1 snaveltype 2 snaveltype 3

Vogelvoer 
 

1p 8 Veel mensen houden kanaries als huisdier. Kanaries eten vooral zaden. 
In de afbeelding zijn enkele typen snavels weergegeven.  
 

 
 
Welk type snavel heeft een zaadetende vogel zoals een kanarie? 
A snaveltype 1 
B snaveltype 2 
C snaveltype 3 
 

1p 9 In een bepaald soort vogelvoer komt een stof voor die FOS heet. Een 
onderzoeker vraagt zich af of FOS beschermt tegen darminfecties. Hij weet dat 
FOS de groei van nuttige darmbacteriën bevordert, maar niet van bijvoorbeeld 
Salmonella bacteriën. Deze kunnen darminfecties veroorzaken. 
Hij doet een experiment met twee groepen kanaries.  
Groep 1 krijgt een aantal weken voer zonder FOS, groep 2 krijgt in dezelfde 
periode hetzelfde soort voer, maar dan met FOS. Beide groepen vogels worden 
besmet met Salmonella bacteriën.   
De resultaten van dit experiment staan weergegeven in het diagram. 
 

100

80

60

40

20

0
groep 1 groep 2

%

zieke dieren

 
 

 Schrijf een conclusie op uit de resultaten van dit experiment die past bij de 
onderzoeksvraag. 
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Tulpen 
 
 
In het voorjaar bloeien in veel tuinen en plantsoenen tulpen. 
Deze zijn meestal opgegroeid uit bollen die in het najaar in de 
grond zijn gestopt. In zo’n bol is reservevoedsel opgeslagen. 
In het voorjaar worden voedingsstoffen uit de bol gebruikt 
voor de groei van enkele groene bladeren en een bloem.   
 

 
 
 

1p 10 Van welke voedingsstof is vooral veel in een tulpenbol opgeslagen? 
A eiwit 
B vet 
C zetmeel 
 

2p 11 In tulpen kunnen na bestuiving door insecten zaden worden gevormd. 
 Geef twee kenmerken van tulpen waaruit afgeleid kan worden dat ze door 

insecten worden bestoven. 
 

1p 12 Welke letter uit de afbeelding geeft het deel aan waarin zaden gevormd worden? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 13 Kan een tulp zich geslachtelijk voortplanten? En kan een tulp zich 
ongeslachtelijk voortplanten? 
A alleen geslachtelijk 
B alleen ongeslachtelijk 
C zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk 
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 gehoor- 
beentjes 

slakken- 
   huis 

gehoor-
zenuw 

Horen 
 

1p 14 Om te kunnen horen moeten geluidsprikkels worden omgezet in impulsen, die 
dan naar het centraal zenuwstelsel worden geleid. Verschillende delen van het 
gehoororgaan en het zenuwstelsel hebben daarbij een functie. 
In de afbeelding is onder andere het oor weergegeven.   
 

 
 
De functie van deel P in de afbeelding is het opvangen van geluidstrillingen. 

 Hoe heet P? 
 

2p 15 Op de uitwerkbijlage staan in een schema drie andere delen van het oor. In het 
schema staan ook de functies van die delen. 

 Zet in het schema een lijn tussen elke naam en de bijbehorende functie. 
 

1p 16 In welk deel van het zenuwstelsel worden de impulsen verwerkt, zodat je een 
geluid bewust hoort? 
A in de grote hersenen 
B in de hersenstam 
C in de kleine hersenen 
D in het ruggenmerg 
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Zuurstofopname 
 

2p 17 Het bloed neemt zuurstof op uit de lucht die je inademt. 
Zuurstof is nodig voor de verbranding.  
Hieronder is de verbranding in een schema weergegeven. 
 
 
…….. (P) …… +  zuurstof  …….. (Q) …… +  water (+ energie) 
 
 

 Wat moet bij P en bij Q ingevuld worden om het schema volledig te maken? 
Schijf je antwoord zó op: 
P = ...............................................  
Q = ..............................................  
 

2p 18 Voordat zuurstof wordt opgenomen, passeert de ingeademde lucht een aantal 
delen van het ademhalingsstelsel. 
In de afbeelding zijn enkele delen van het ademhalingsstelsel met een letter 
aangegeven.   
 

 
 

 Hoe heet het deel dat is aangegeven met de letter R? En hoe heet het deel 
dat is aangegeven met de letter S? 

Schijf je antwoord zó op: 
R = ...............................................  
S = ...............................................  
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gemiddelde 
doorgangstijden

10 seconden 

3 uur 

7-9 uur 
25-30 uur 

30-120 uur 
anus 

De weg van het voedsel 
 
 
Er is een onderzoek gedaan naar de snelheid waarmee het voedsel door het 
verteringskanaal gaat (zie de afbeelding).  
 

 
 
 

1p 19 Het voedsel wordt door peristaltische bewegingen door het verteringskanaal 
geduwd. 

 Geef nog een andere functie van peristaltische bewegingen. 
 

2p 20 Terwijl het voedsel door het verteringskanaal gaat, worden er onder andere 
enzymen aan toegevoegd. 
In de afbeelding is een aantal delen van het verteringskanaal met letters 
aangegeven.  

 Geef de letters van de twee delen van het verteringskanaal waarin enzymen 
aan het voedsel worden toegevoegd. 
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1p 21 Naast enzymen wordt er ook gal aan het voedsel toegevoegd. 
In welk deel van het verteringskanaal wordt gal aan het voedsel toegevoegd? 
A in de slokdarm 
B in de twaalfvingerige darm 
C in de dunne darm 
D in de dikke darm 
 

1p 22 Na opname van verteerde voedingsstoffen in het bloed blijven er onverteerbare 
voedselresten over. In de dikke darm wordt veel water uit deze resten 
opgenomen, waardoor ze ingedikt worden. 

 Wat is de gemiddelde doorgangstijd in de dikke darm?  
 
 

Hib-ziekten 
 
 
Hib is de afkorting van de naam van een bacterie die bij mensen kan voorkomen 
in de slijmvliezen van de luchtwegen. Meestal veroorzaakt dit geen ernstige 
ziekteverschijnselen, omdat witte bloedcellen in de slijmvliezen de bacteriën 
onschadelijk maken. 
 
 

1p 23 Noem een manier waarop witte bloedcellen bacteriën bestrijden. 
 

1p 24 Soms dringt de Hib-bacterie toch verder het 
lichaam binnen en veroorzaakt een ziekte zoals 
bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking of 
longontsteking. Ook kunnen ernstige problemen 
ontstaan met ademhalen door het opzwellen van 
een ontstoken strotklepje.   
Welke letter uit de afbeelding geeft het strotklepje 
aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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Hartwormen 
 
 
Hartwormen kunnen onder andere in het bloedvatenstelsel van een hond 
voorkomen. Ze worden als microscopisch kleine larven door muggen 
overgebracht. In het lichaam van de hond ontwikkelen ze zich verder (zie de 
afbeelding). 
 

P

De larven ontwikkelen zich
onder de huid gedurende
ongeveer twee maanden
tot jonge wormen.

Als de mug een andere hond steekt,
gaan de larven mee de wond in
en graven zich in onder de
huid van de hond.

Larven verspreiden zich met
het bloed door het lichaam

van een geinfecteerde hond.

Volwassen wormen brengen
weer larven voort.

Een mug steekt een geinfecteerde hond
en neemt met het bloed larven van

de hartworm op.

Wormen komen in van het hart 
terecht en worden daar volwassen.  

 
 

1p 25 Kunnen de larven van de hartworm bij een hond voorkomen in de grote 
bloedsomloop? En kunnen ze voorkomen in de kleine bloedsomloop? 
A alleen in de grote bloedsomloop 
B alleen in de kleine bloedsomloop 
C zowel in de grote als in de kleine bloedsomloop 
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1p 26 Bij honden met volwassen hartwormen stroomt minder bloed naar de longen, 
omdat de wormen zich ophopen in deel P van het hart (zie de afbeelding). 
Hoe heet deel P van het hart? 
A linkerboezem 
B linkerkamer 
C rechterboezem 
D rechterkamer 
 
 

Een reflex bij baby’s 
 
 
Bij baby’s komen verschillende reflexen voor. 
Zo treedt de zoekreflex op als een baby aan de zijkant van de mond wordt 
aangeraakt. Door deze reflex draait de baby het hoofdje en gaat op zoek naar 
iets om op te zuigen.  
 
 

1p 27 Bij de zoekreflex ontstaan impulsen door het aanraken van de mond. 
Gaan deze impulsen via bewegingszenuwcellen naar het centrale zenuwstelsel? 
En gaan deze impulsen via gevoelszenuwcellen naar het centrale zenuwstelsel? 
A alleen via bewegingszenuwcellen 
B alleen via gevoelszenuwcellen 
C zowel via bewegingszenuwcellen als via gevoelszenuwcellen 
 
 
 
 

Pagina: 813Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 800045-2-739o 14 lees verder ►►►

Netvliesloslating 
 
 
Bij het ouder worden kunnen er door veranderingen in het glasachtig lichaam 
scheurtjes ontstaan in het netvlies. Er kan dan vocht tussen het netvlies en het 
vaatvlies komen. Dit wordt een netvliesloslating genoemd. Het deel van het 
netvlies dat losgelaten is, kan niet meer goed functioneren. Wanneer een 
netvliesloslating niet wordt behandeld, kan dat leiden tot slecht zien of zelfs tot 
blindheid. 
 
 

2p 28 In de afbeelding is een doorsnede van een oog weergegeven.   
 

P Q R

S T U  
 

 Welke letter geeft het glasachtig lichaam aan? En welke letter geeft het 
netvlies aan? 

Schijf je antwoord zó op: 
glasachtig lichaam = letter .............  
netvlies = letter ..............................  
 

1p 29 Brahim en Coby maken een werkstuk over oogafwijkingen en bespreken samen 
de gevolgen van een netvliesloslating. 
Brahim beweert:  “Als gevolg van een netvliesloslating kan de lens niet meer  
     accommoderen.” 
Coby beweert:  “Als gevolg van een netvliesloslating kunnen lichtprikkels niet 
      meer goed omgezet worden in impulsen.” 
Zijn de beweringen van Brahim en Coby juist? 
A Geen van beide beweringen is juist. 
B Alleen de bewering van Brahim is juist. 
C Alleen de bewering van Coby is juist. 
D Zowel de bewering van Brahim als van Coby is juist. 
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PCOS 
 
 
PCOS is de afkorting van de naam van een aandoening die de meest 
voorkomende oorzaak is van onvruchtbaarheid bij vrouwen. Bij deze aandoening 
bevinden zich veel cysten, met vocht gevulde blaasjes, in de eierstokken. 
 
 

1p 30 In de afbeelding zijn enkele organen in het onderlichaam van een vrouw 
schematisch weergegeven.  
 

 
 

Welke letter geeft een eierstok aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
E letter T 
 

1p 31 De cysten ontstaan doordat eicellen niet volledig rijp worden. Het gevolg is, dat 
het vrijkomen van rijpe eicellen uit de eierstokken niet of onregelmatig gebeurt. 
Ook het optreden van menstruaties is zeer onregelmatig. 

 Hoe heet het vrijkomen van een rijpe eicel uit een eierstok? 
 

1p 32 Vrouwen met PCOS maken vaak te veel mannelijk geslachtshormoon aan, 
waardoor hun lichaam een mannelijk beharingspatroon heeft. 
Door welk deel van de voortplantingsorganen worden geslachtshormonen 
geproduceerd? 
A alleen door de eierstokken 
B alleen door de eileiders 
C zowel door de eierstokken als door de eileiders 
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Koolhydraten 
 
 
Koolhydraten zijn een belangrijke bron van energie in de voeding. In de tabel 
staat hoeveel van de met de voeding opgenomen energie in Nederland 
gemiddeld wordt geleverd door koolhydraten. Voedingsdeskundigen raden een 
andere verdeling van de energiebijdrage in de voeding aan (zie de tabel).  
 

deel van de 
energiebijdrage 
in de voeding 

(%) 

 
energierijke stoffen 

werkelijk aanbevolen 
suikers 22 15 
overige koolhydraten 23 40 
andere energierijke stoffen 55 45 
 
 

1p 33 In de tabel worden ‘andere energierijke stoffen’ genoemd. 
Welke stoffen kunnen dit zijn? 
A alleen eiwitten 
B alleen vetten 
C zowel eiwitten als vetten 
 

2p 34 Zet op de uitwerkbijlage de gegevens van de tabel uit in een diagram met twee 
staven. 
 
 
De onderstaande afbeelding geeft de verschillen weer tussen een gemiddeld 
menu in de noordelijke helft en in de zuidelijke helft van de wereld. Op elke lijn 
staat voor een bepaalde groep voedingsmiddelen aangegeven hoe groot de 
afwijking is van het wereldgemiddelde.   
 

alcoholische
dranken     wortels en knollen

vlees

zoetstoffen

groenten en fruit

olieen en vetten

melk

vis
eieren

granen

bonen

specerijen en
  genotsmiddelen   

Legenda:

noorden

wereld
gemiddelde

zuiden
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1p 35 Welke groep voedingsmiddelen uit de afbeelding bevat veel zetmeel? 
A eieren 
B vis 
C vlees 
D wortels en knollen 
 

2p 36 Noem twee groepen voedingsmiddelen waarvan volgens de afbeelding in de 
noordelijke helft van de wereld minder gegeten wordt dan het 
wereldgemiddelde. 
 
 

“Zieke organen” 
 

1p 37 In een artikel staat het volgende: 
 
Als de werking van organen vermindert, is dat meestal goed te merken. 
Zo kunnen geheugenproblemen ontstaan bij mensen van wie bepaalde delen van 
de hersenen onvoldoende werken. 
Bij anderen komen teveel giftige stoffen, zoals alcohol en medicijnen, in het 
bloed voor. De oorzaak is dat zulke stoffen in het lichaam niet meer goed worden 
afgebroken. 
 
Drie organen zijn: de alvleesklier, de lever en de maag. 
In welk van deze organen vindt deze afbraak vooral plaats? 
A in de alvleesklier 
B in de lever 
C in de maag 
 
 

Ziek van de natuur 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 4 en beantwoord dan vraag 38 tot en met 49. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

1p 38 Hebben de ziekteverwekkers van malaria celkernen? En hebben ze celwanden? 
A geen van beide 
B alleen celkernen 
C alleen celwanden 
D zowel celkernen als celwanden 
 

1p 39 Een bepaalde malariaparasiet die het lichaam van een mens is 
binnengedrongen, is resistent tegen een bepaald antimalariamiddel. De 
parasieten die in het bloed uit deze parasiet ontstaan, zijn ook resistent. 

 Geef een verklaring dat deze nakomelingen ook resistent zijn met behulp 
van informatie 1.1. 
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1p 40 In het diagram is de lichaamstemperatuur weergegeven van iemand met malaria 
gedurende enkele dagen. Een deel van de grafiek is niet getekend.   
 

dag 1 dag 2 dag 3 dag 4

tijd (dagen)

41 

40 

39 

38 

37 

36 

lichaams-
temperatuur
       ( C)

 
 
Welk van de onderstaande diagrammen geeft het ontbrekende deel van de 
grafiek juist weer? Gebruik hierbij informatie 1.1.   
 
diagram 1 

dag 1 dag 2 dag 3 dag 4

tijd (dagen)

41 

40 

39 

38 

37 

36 

lichaams-
temperatuur
       ( C)

 
diagram 2 

dag 1 dag 2 dag 3 dag 4

tijd (dagen)

41 

40 

39 

38 

37 

36 

lichaams-
temperatuur
       ( C)

 
diagram 3 

dag 1 dag 2 dag 3 dag 4

tijd (dagen)

41 

40 

39 

38 

37 

36 

lichaams-
temperatuur
       ( C)

 
A diagram 1 
B diagram 2 
C diagram 3 
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1p 41 Muggen leggen hun eitjes in het water, waarin zich ook de larven ontwikkelen. 
Op welke manier nemen de muggenlarven zuurstof op? 
A met kieuwen uit de lucht 
B met kieuwen uit het water 
C met tracheeën uit de lucht 
D met tracheeën uit het water 
 

1p 42 Leg uit dat malaria kan worden bestreden door het droogleggen van plassen en 
moerassen. 
 

2p 43 In informatie 1.4 staat dat het antimalariamiddel Lariam gebruikt kan worden als 
noodbehandeling. 

 Hoeveel tabletten Lariam mag een kind dat 50 kg weegt maximaal gebruiken 
bij zo’n noodbehandeling? Leg je antwoord uit met behulp van een 
berekening. 

 
1p 44 In vossenpoep die onderzocht wordt, vindt men een stukje weefsel. Men vraagt 

zich af of het een stukje weefsel is van de vos zelf of van een vossenlintworm. 
De cellen hebben een celmembraan en een celkern. 
Kan dit een stukje weefsel van de vos zelf zijn? Zo nee, waardoor niet? 
A Ja 
B Nee, want cellen van de vos hebben geen celmembraan. 
C Nee, want cellen van de vos hebben geen celkern. 
D Nee, want cellen van de vos hebben geen celmembraan en geen celkern. 
 

2p 45 Leidt uit de informatie af in welke periode tussen 1961 en 1985 in Nederland 
mensen besmet zijn geraakt met rabiës. En door welke diersoorten kunnen ze 
besmet zijn geraakt volgens de informatie? 
Schrijf je antwoord zó op: 
periode: …………………………………………………. 
diersoorten: …………………………………………….. 
 

1p 46 Zal iedereen die door een teek gebeten wordt de ziekte van Lyme krijgen? Leg 
je antwoord uit met behulp van informatie 4. 
 

1p 47 Is een teek die een hond bijt een consument, een producent of een reducent? 
A een consument 
B een producent 
C een reducent 
 

2p 48 Noem twee orgaanstelsels die volgens de informatie door de ziekte van Lyme 
aangetast kunnen worden. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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2p 49 Nora brengt haar vakantie door op een camping bij de duinen. Ze maakt een 
lange wandeling in de omgeving. Als ze weer terug is op de camping merkt ze, 
dat er een teek op haar been zit. 
In de afbeelding is een plattegrond weergegeven van het gebied waar Nora 
heeft gewandeld. Vier delen zijn aangegeven met een cijfer.   
 

Legenda:
          water
          weiland
          bos
          bebouwde kom
          open duingebied
          spoorlijn

0 1,5 3 km

1
2
3

4

 
 

 In welk van die delen zal de kans dat Nora de teek opliep het grootst zijn 
geweest? Leg je antwoord uit. 

 
 
 
 

einde  800045-2-739o* 
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Legenda: 
1 = mug steekt mens 
2 = malariaparasiet zoals deze door 
      de mug in de mens wordt gebracht 
3 = parasiet dringt rode bleodcel binnen 
4 = parasiet deelt zich in rode bloedcel 
5 = parasieten komen vrij uit rode bloedcel 

Ziek van de natuur 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 4 en beantwoord dan vraag 38 tot en met 49. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 
 

Informatie 1 Malaria 
 
1.1 De levensloop van de malariaparasiet 
 
Malaria is een gevreesde ziekte die in grote delen van de wereld in moerassige 
en natte streken veel slachtoffers maakt. 
De verwekker van malaria is een eencellig diertje dat als parasiet in een 
malariamug leeft en alleen door een malariamug kan worden overgedragen. Als 
een besmette mug een mens steekt, komen de parasieten met het speeksel van 
de mug in het bloed van de mens. Daar dringen ze rode bloedcellen binnen. 
Hierin planten de parasieten zich voort door celdeling. Dit is een vorm van 
ongeslachtelijke voortplanting. De rode bloedcellen barsten na twee dagen open 
en de parasieten komen vrij in het bloedplasma. Dit heeft een koortsaanval tot 
gevolg die één dag duurt. De vrijgekomen parasieten kunnen weer rode 
bloedcellen binnendringen.  
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1.2 De levensloop van de malariamug 
 
Alleen de vrouwtjes van de malariamug steken. Zij hebben een bloedmaaltijd 
nodig om eitjes te kunnen vormen. De eitjes worden in stilstaand water van 
plassen en moerassen gelegd en ontwikkelen zich daar tot larven. De larven 
hebben aan het achtereinde van hun lichaam een adembuis die in verbinding 
staat met de ademhalingsorganen. De poppen die uit de larven ontstaan, drijven 
tegen de oppervlakte van het water en hebben ook adembuizen. Uit een pop 
ontwikkelt zich een volwassen mug.  
 

 
Legenda: 
1 volwassen mug 
2 groepje eitjes 
3 larve 
4 pop 
 
1.3 Bestrijding van malaria 
 
De bestrijding van malaria vindt meestal plaats door het doden van 
malariamuggen. 
In het verleden werd daarvoor het chemische bestrijdingsmiddel DDT gebruikt. 
Een andere bestrijdingsmethode is het droogleggen van plassen en moerassen. 
Tot 1958 kwam in Nederland malaria voor. De malariamug is uit Nederland 
vooral verdwenen door moerassen droog te leggen en door de zee buiten te 
sluiten. 
 
1.4 Noodbehandeling 
 
Als je in een malariagebied verblijft en antimalariamiddelen gebruikt, kun je toch 
besmet raken. Als je ziekteverschijnselen vertoont die op malaria lijken kun je 
zelf, als er geen medische voorzieningen aanwezig zijn, een eenmalige 
noodbehandeling met het antimalariamiddel Lariam toepassen. Het middel is 
verkrijgbaar in de vorm van tabletten van 250 mg en doodt de 
malariaparasieten. 
Bij zo'n noodbehandeling is de dosering: 
− Kinderen: 15 mg per kg lichaamsgewicht, met een maximum van 1000 mg in 

één dosis 
− Volwassenen: 4 tabletten in één keer 

adembuis 

Pagina: 823Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800045-2-739b 4 lees verder ►►►

Informatie 2 Echinococcose 
 
In woonwijken worden de laatste jaren regelmatig vossen waargenomen. 
In de dunne darm van een vos (soms ook bij een hond of een kat) kunnen als 
parasiet lintwormen van 2 – 6 mm voorkomen. De eitjes van deze lintwormen 
komen met de ontlasting van een besmet dier op de grond terecht. Deze eitjes 
kunnen met het voedsel in het lichaam van kleine knaagdieren terechtkomen. 
Ook de mens kan de eitjes binnenkrijgen, bijvoorbeeld door het eten van 
ongewassen vruchten. Uit een eitje ontwikkelt zich dan een zogenaamde 
blaasworm. Deze nestelt zich meestal in de lever en kan ernstige 
ziekteverschijnselen veroorzaken. Deze ziekte heet echinococcose.  
 

 

 
 

 
 

Informatie 3 Hondsdolheid of rabiës 
 
Hondsdolheid is een ziekte die veroorzaakt wordt door een virus dat vooral het 
centraal zenuwstelsel aantast. Hondsdolheid komt niet alleen voor bij honden, 
maar ook bij andere zoogdieren. Het virus wordt met het speeksel  van een 
besmet dier overgebracht, onder andere op de mens. In Nederland moeten 
honden ingeënt worden tegen hondsdolheid. 
 
Tabel: Rabiës bij mens en dier in Nederland, 1961 - 1985 
 
periode mens hond kat vos das ree marter
1961-1965 5 4 1 - - - - 
1966-1970 - - - - - - - 
1971-1975 - 1 - 18 - - - 
1976-1980 - 1 - 24 7 - 2 
1981-1985 - - - 37 4 1 - 

 
 

vos met 
lintworm 

eitjes in de 
ontlasting 

blaasworm 
in de lever 
van een 
mens 
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Informatie 4 De ziekte van Lyme 
 
Teken zijn een paar millimeter grote spinachtige 
diertjes, die in struikgewas leven. Daar wachten 
zij soms maandenlang tot een geschikte 
‘gastheer’ langs komt, bijvoorbeeld een egel, 
muis, hond of mens.    
Zij laten zich vallen en hechten zich aan de huid 
van de gastheer om bloed te zuigen. 
Bij een deel van de tekenpopulatie in Nederland komen in de ingewanden 
bacteriën voor die de ziekte van Lyme bij een mens kunnen veroorzaken. Hoe 
langer een teek op de huid van de mens blijft zitten, des te groter is de kans dat 
de infectie wordt doorgegeven. Vier tot twintig dagen na een infectie verschijnt 
er vaak een ringvormige rode plek op de huid. Het lichaam vormt wel antistoffen 
tegen de bacterie, maar deze zijn pas enkele maanden na een infectie door een 
test aan te tonen.   

meest voorkomende klachten bij patiënten met de ziekte van Lyme 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
verlammingen

huidklachten

hartritmestoornissen

hoofdpijn

oogklachten

vergeetachtigheid

zenuwpijn/tintelingen

gewrichtsklachten

moeheid

percentage 
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biologie CSE KB 2008-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 

 1  
 ademhalen uitscheiden voeden voortplanten 
orgaan P     
orgaan Q     
 
 

 15  
delen van het oor  functies 

 
gehoorbeentjes 

 
 impulsen geleiden naar het 

centraal zenuwstelsel 

 
gehoorzenuw 

 
 geluidsprikkels omzetten in 

impulsen 

zintuigcellen in het 
slakkenhuis  

 
geluidstrillingen doorgeven 

 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 34   

werkelijk aanbevolen

Legenda:
..............................................
..............................................
..............................................

 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 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. 
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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. 

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. 

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. 
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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 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.  
 

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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 64 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 

 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt 
toegekend. 
 

Twee organen 

 
 1 maximumscore 2 

een juist ingevulde tabel: 
 
     ademhalen uitscheiden voeden voortplanten 
orgaan P X    
orgaan Q  X   
 
per juist ingevulde regel 1 
 
Opmerking 
Voor de combinatie “orgaan P” en “uitscheiden” mag ook een punt worden 
toegekend. 
 

Bescherming 

 
 2 maximumscore 1 

(urine)blaas 
 

 3 maximumscore 1 
door de slijmlaag / door witte bloedcellen 
 

 4 maximumscore 1 
door (maag)zuur 
 

Slijtage van het gebit 
 

 5 maximumscore 2 
• letter = P, naam = glazuur 1 
• letter = Q, naam = tandbeen 1  
 

 6 B 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

De Kaspische zee 

 
 7 maximumscore 2 

juiste voedselketens zijn: 
 
− plantaardig plankton  dierlijk plankton  kilka  zeerob 
 
− plantaardig plankton  dierlijk plankton  kilka  mens 
 
• vier groepen organismen uit de tekst genoemd 1 
• de voedselrelaties op de juiste manier met pijlen aangegeven 1 
 

Vogelvoer 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste conclusie: 
FOS (in vogelvoer) beschermt (kanaries) tegen ziek worden na besmetting 
met Salmonella bacteriën. 
 

Tulpen 

 
 10 C 

 
 11 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste kenmerken: 
− korte meeldraden 
− kleine stempel 
− gekleurde, opvallende kroonbladeren 
− geurige bloemen 
 
per juist kenmerk 1 
 

 12 B 
 

 13 C 
 

Horen 

 
 14 maximumscore 1 

trommelvlies 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 

delen van het oor  functies 
 

gehoorbeentjes 
 

 impulsen geleiden naar 
het centraal zenuwstelsel 

 
gehoorzenuw 

 

 geluidsprikkels omzetten 
in impulsen 

zintuigcellen in het 
slakkenhuis 

  
geluidstrillingen doorgeven 

 
 
Indien drie verbindingen juist zijn aangebracht 2 
Indien twee verbindingen juist zijn aangebracht 1 
Indien minder dan twee verbindingen juist zijn aangebracht 0 
 

 16 A 
 

Zuurstofopname 

 
 17 maximumscore 2 

• P = brandstof / glucose 1 
• Q = koolstofdioxide 1 
 

 18 maximumscore 2 
• R = luchtpijp 1 
• S = longblaasje / longtrechtertje 1 
 

De weg van het voedsel 

 
 19 maximumscore 1 

kneden/mengen (met verteringssappen) 
 

 20 maximumscore 2 
• (letter) B 1 
• (letter) C 1 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
25-30 uur 
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Vraag Antwoord Scores

Hib-ziekten 

 
 23 maximumscore 1 

door het maken van antistoffen / door het insluiten van de bacteriën 
 

 24 B 
 

Hartwormen 

 
 25 C 

 
 26 D 

 
Een reflex bij baby’s 

 
 27 B 

 
Netvliesloslating 

 
 28 maximumscore 2 

• glasachtig lichaam = (letter) R 1 
• netvlies = (letter) S 1 
 

 29 C 
 

PCOS 

 
 30 A 

 
 31 maximumscore 1 

ovulatie/eisprong 
 

 32 A 
 

Koolhydraten 

 
 33 C 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist diagram:   
 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

werkelijk aanbevolen

Legenda:
suikers
overige koolhydraten
andere energierijke stoffen

 
 
• De getallen uit de tabel zijn juist uitgezet in twee staven 1 
• De Y-as is juist benoemd en de drie groepen energierijke stoffen zijn 

juist aangegeven 1 
 

 35 D 
 

 36 maximumscore 2 
• granen 1 
• bonen 1 
 

“Zieke organen” 

 
 37 B 
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Vraag Antwoord Scores

Ziek van de natuur 

 
 38 B 

 
 39 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat de nakomelingen zijn ontstaan door 
ongeslachtelijke voortplanting. 
 

 40 A 
 

 41 C 
 

 42 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat door het droogleggen van plassen en 
moerassen de malariamuggen zich niet meer kunnen voortplanten. 
 

 43 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
 
50 x 15 mg = 750 mg 
750 : 250 = 3 tabletten 
 
• een juiste berekening 1 
• het juiste antwoord: 3 (tabletten) 1 
 

 44 A 
 

 45 maximumscore 2 
• periode: 1961-1965 1 
• diersoorten: hond en kat 1 
 
Opmerkingen  
Wanneer ook de mens als mogelijke besmettingsbron genoemd wordt, 
naast hond en kat, mag ook een punt toegekend worden. 
Wanneer alleen hond of alleen kat genoemd wordt, mag geen punt worden 
toegekend. 
 

 46 maximumscore 1 
Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat niet elke teek besmet is / de kans op 
besmetting afhangt van de tijdsduur dat de teek op de huid blijft zitten. 
 

 47 A 
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Vraag Antwoord Scores

 48 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste orgaanstelsels:  
− beenderstelsel/skelet/geraamte 
− zenuwstelsel 
− bloedvatenstelsel 
− spierstelsel 
 
per juist orgaanstelsel 1 
 

 49 maximumscore 2 
• (deel) 3 / (deel) 2 1 
• Uit de uitleg moet blijken dat teken in struikgewas leven 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
 
 
 
 
 

einde  800045-2-739c* 
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700013-1-740o 

Examen VMBO-KB 

2007 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage met informatie. 
 

Dit examen bestaat uit 51 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 1
dinsdag 22 mei

13.30 - 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Borst- en buikholte 
 
 
In de afbeelding is een aantal organen in de borst- en buikholte van een man 
weergegeven.   
 

 
 
 

1p 1 Van welke twee orgaanstelsels zijn delen in de buikholte getekend? 
A van het uitscheidingsstelsel en van het verteringsstelsel 
B van het uitscheidingsstelsel en van het voortplantingsstelsel 
C van het verteringsstelsel en van het voortplantingsstelsel 
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Micro-organismen 
 
 
Er wordt een experiment gedaan met drie verschillende glazen potten met water 
en micro-organismen (zie de afbeelding).  
 

water met algen water met bacteriën water met pantoffeldiertjes

R S T  
 
 

1p 2 De potten staan in het licht. Regelmatig wordt de hoeveelheid zuurstof in het 
water gemeten. De resultaten zijn weergegeven in onderstaand diagram.  
 

tijd

hoeveelheid
zuurstof

P

 
 
Lijn P geeft de resultaten van de metingen in één van de potten weer. 

 Geef de letter van de pot die bij lijn P hoort. 
 

1p 3 De celbouw van de verschillende soorten micro-organismen wordt met elkaar 
vergeleken. 
Welke organismen hebben een celkern? 
A alleen de algen en de bacteriën 
B alleen de algen en de pantoffeldiertjes 
C alleen de bacteriën en de pantoffeldiertjes 
D zowel de algen, de bacteriën als de pantoffeldiertjes 
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bevruchte eicel 
 
gewone celdelingen 
 
 
wordt deel van de placenta 

buitenste 
laag 

middelste 
laag 

binnenste 
laag 

huid- 
cellen 

zenuw- 
cellen 

pigment- 
  cellen 

hartspier- 
   cellen 

skeletspier- 
    cellen 

nier- 
cellen 

darmspier- 
   cellen 

alvleesklier- 
    cellen 

schildklier- 
    cellen 

 long- 
cellen 

Ontwikkeling van cellen 
 
 
Uit een bevruchte eicel groeit een baby. Die baby bestaat uiteindelijk uit veel 
verschillende soorten cellen. 
Na een bevruchting ontstaat door gewone celdelingen een bolletje cellen. Een 
aantal van deze cellen vormt met een deel van de baarmoederwand de 
placenta. De overige cellen worden stamcellen genoemd. Deze stamcellen 
vormen verschillende lagen in het embryo, waaruit verschillende soorten cellen 
ontstaan (zie de afbeelding).  

 
 
 

2p 4 In de afbeelding hiernaast is een embryo 
weergegeven. Drie organen zijn met letters 
aangegeven.    

 In welke organen van het embryo 
bevinden zich de soorten cellen die 
hierboven met nummer 4, 6 en 10 zijn 
aangegeven? 

Schrijf je antwoord zó op: 
soort cel 4 = letter ............  
soort cel 6 = letter ............  
soort cel 10 = letter ..........  
Gebruik elke letter één keer. 
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1p 5 In een embryo worden onder andere zenuwcellen gevormd. 
In de afbeelding boven de vorige vraag zijn geen zenuwcellen getekend. 
Hieronder zijn vier soorten cellen weergegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft een zenuwcel aan? 
A letter S 
B letter T 
C letter U 
D letter V 
 

1p 6 In het bloed in de navelstreng bevinden zich ook stamcellen. 
Is het bloed in de navelstreng van de moeder, van de baby of van allebei? 
A alleen van de baby 
B alleen van de moeder 
C zowel van de baby als van de moeder 
 

1p 7 Ook in volwassenen komen nog stamcellen voor. Hieruit ontstaan onder andere 
bloeddeeltjes. 
Waar in het lichaam worden bloeddeeltjes gevormd? 
A in de lever 
B in het beenmerg 
C in het ruggenmerg 
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gewrichts- 
kom 

1 
 

kleine 
borstspier 

 
2 

tekening R             tekening S              tekening T 

Borstkas 
 
 
In de afbeelding zijn onder andere delen van de borstkas en de schoudergordel 
weergegeven.    
 

 
 
 

2p 8 Twee botten zijn in de afbeelding aangegeven met de letters P en Q. 
 Geef de namen van P en van Q. 

Schrijf je antwoord zó op: 
P = ...................................  
Q = ...................................  
 

2p 9 In de afbeelding boven vraag 8 zijn drie plaatsen met een cijfer aangegeven. 
Hieronder zijn drie soorten weefsel weergegeven: R, S en T.    
 

 
 

 Welk van deze drie weefsels bevindt zich op de plaats die door cijfer 2 wordt 
aangegeven? Leg je antwoord uit. 
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geen ziekte van               wel ziekte van 
     Huntington                    Huntington 

1p 10 In de afbeelding is een gewrichtskom in het schouderblad aangegeven. 
Van welk type gewricht maakt deze kom deel uit? 
A van een kogelgewricht 
B van een rolgewricht 
C van een scharniergewricht 
 

1p 11 In de afbeelding is de kleine borstspier aangegeven. Deze spier is onder andere 
bevestigd aan het schouderblad. 
Hoe is deze spier verbonden met het schouderblad? 
A met een pees 
B met een spierschede 
C met een spiervezel 
D met kraakbeen 
 
 

Ziekte van Huntington 
 

1p 12 De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de 
hersenen aantast. 
Hieronder is van twee verschillende personen een chromosomenpaar afgebeeld. 
De genen die bepalen of iemand de ziekte van Huntington wel of niet heeft, zijn 
aangegeven met letters.   
 

 
 
Is het gen voor de ziekte van Huntington dominant of recessief? Of is dit niet uit 
de gegevens op te maken? 
A Het gen is dominant. 
B Het gen is recessief. 
C Dit is niet uit de gegevens op te maken. 
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cel 
 
 
 
 

haarvat 

Medicijnen 
 

1p 13 Iemand neemt een medicijn in. Stoffen uit het medicijn worden in het bloed 
opgenomen en komen uiteindelijk ook in de cellen van een ziek orgaan terecht. 
In onderstaande afbeelding is schematisch weergegeven welke weg deze 
stoffen afleggen vanuit een haarvat naar zo’n cel. De stoffen passeren op hun 
weg de plaats die in de afbeelding is aangegeven met de letter P.   
 

 
 
Wat bevindt zich op plaats P? 
A bloed 
B lymfe 
C weefselvloeistof 
 
 
In een bijsluiter van medicijnen staat onder andere informatie over de manier 
waarop een medicijn ingenomen moet worden.  
Hieronder is een deel van zo’n bijsluiter weergegeven. 
 

Hoe moet ik dit middel gebruiken? 
Kijk voor de dosering altijd op het etiket van de apotheek. 
Neem de tablet of capsule in zonder kauwen. U mag de capsule eventueel wel 
openmaken, maar slik de korrels die erin zitten in hun geheel door met wat 
water. Als u de korrels uit de capsule stuk kauwt, gaat het laagje dat 
beschermt tegen de inwerking van zuur kapot. Het middel wordt dan 
afgebroken voordat het in de dunne darm aankomt. 
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1p 14 In onderstaande afbeelding is het verteringskanaal weergegeven.   
 

Q

R

S

T

 
 
Welke letter geeft de plaats aan waar het middel volgens de bijsluiter wordt 
afgebroken als het medicijn wordt stuk gekauwd? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 

Pagina: 846Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-740o 10 lees verder ►►►

intramusculair 
(in de spieren) 

 
 

intraveneus 
(in de ader) 

 
 
 

subcutaan 
(onderhuids) 

op de huid 

in het oog 
 
in het oor 
 
oraal (via de mond) 
sublinguaal 
(onder de tong) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
rectaal 
(in de anus)  
vaginaal 
(in de vagina) 
 

bloed 

 
De afbeelding hieronder laat verschillende plaatsen in het lichaam zien waar 
medicijnen kunnen worden opgenomen.   
 

 
 
 

1p 15 In bovenstaande afbeelding is aangegeven, dat een medicijn rectaal of vaginaal 
toegediend kan worden.   
Hieronder is een deel van het onderlichaam van een vrouw weergegeven. 
 

X
Y
Z

 
 
Welke letter geeft de plaats aan waar een medicijn vaginaal wordt toegediend? 
A letter X 
B letter Y 
C letter Z 
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Dwerggroei 
 

1p 16 Een bepaalde vorm van dwerggroei wordt veroorzaakt door een dominant 
gen (A). 
In de afbeelding is een stamboom weergegeven van een familie waarin dit gen 
voorkomt.   
 

P Legenda: 

man met dwerggroei 

vrouw met dwerggroei 

man met normale groei 

vrouw met normale groei  
 
Wat is het genotype van persoon P? 
A AA 
B Aa 
C aa 
 
 

Nieren 
 

1p 17 In de nieren worden verschillende stoffen uit het bloed verwijderd en met de 
urine uitgescheiden.  
Hieronder wordt onder andere een nier weergegeven. 
 

 
 

 Welke letter geeft een plaats aan waar urine stroomt? 
 

1p 18 Wanneer wordt er door de nieren urine geproduceerd? 
A alleen nadat je iets hebt gedronken 
B alleen tijdens het plassen 
C vierentwintig uur per dag 
 
 

Pagina: 848Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-740o 12 lees verder ►►►

Teckels 
 

1p 19 Het uiterlijk van het hondenras teckel is in de loop van de tijd veranderd door 
kunstmatige selectie (zie de afbeelding).   
 

 
 

 Noem een kenmerk uit de afbeelding waarop gelet is bij de kunstmatige 
selectie. 
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bloedtoevoer 
bij inspanning 

bloedtoevoer 
bij rust 

darmen 

hartspier 

botten 

nieren hersenen 

spieren 

Inspanning 
 

2p 20 Bij inspanning neemt de verbranding in het lichaam toe. 
Het schema hieronder stelt de verbranding voor. 
 
zuurstof + brandstof    energie + ……P…… + ……Q…….. 
 

 Wat moet bij P en bij Q ingevuld worden om het schema volledig te maken? 
Schrijf je antwoord zó op: 
P = ...................................  
Q = ...................................  
 
 
Bij inspanning is de hoeveelheid bloed die naar verschillende organen 
toestroomt anders dan bij rust (zie de afbeelding hieronder). 
 

 
      
 

1p 21 Bij inspanning wordt meer bloed met zuurstof naar de spieren gevoerd. 
 Hoe heten de bloeddeeltjes die zuurstof vervoeren? 

 
1p 22 In de spieren is een voorraad brandstof opgeslagen, die bij inspanning kan 

worden gebruikt. 
In welke vorm is brandstof in spieren opgeslagen? 
A in de vorm van glucose 
B in de vorm van glycogeen 
C in de vorm van zetmeel 
 

1p 23 Welke letter in de afbeelding geeft de organen aan waarvan de bloedtoevoer in 
percentages het meest afneemt bij inspanning? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
E letter T 
F letter U 
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Resusbaby 
 
 
Bij mensen komen verschillende bloedgroepen voor, bijvoorbeeld resusnegatief 
en resuspositief. 
Als een resusnegatieve vrouw in verwachting is van een resuspositieve baby, 
wordt onder bepaalde omstandigheden in het bloed van de moeder antiresus 
gemaakt. Deze antistof komt dan via de placenta in het bloed van de baby 
terecht. Het gevolg is dat rode bloedcellen van de baby in grote hoeveelheden 
worden afgebroken. Zo’n baby wordt een resusbaby genoemd. 
Rode bloedcellen worden afgebroken in de lever. Bij de afbraak komt er een stof 
vrij die bilirubine heet. Bij een resusbaby komt zoveel bilirubine in het bloed, dat 
het schadelijk is. Na de geboorte wordt het bloed van de baby vervangen door 
bloed van een donor. Dit wordt een wisseltransfusie genoemd. 
 
 

2p 24 In de afbeelding is wat bloed weergegeven zoals het te zien is met behulp van 
een bepaalde microscoop.   
 

 
vergroting 75.000 x 
 

 Welke letter geeft een rode bloedcel aan? Leg uit waaraan je dat in de 
afbeelding kunt zien. 

 
1p 25 Als gevolg van antiresus in het bloed van een resusbaby worden rode 

bloedcellen afgebroken. 
Door welke cellen is dit antiresus gemaakt? 
A door rode bloedcellen van de baby 
B door rode bloedcellen van de moeder 
C door witte bloedcellen van de baby 
D door witte bloedcellen van de moeder 
 

Pagina: 851Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-740o 15 lees verder ►►►

1p 26 Bilirubine wordt met het bloed uit de lever afgevoerd door een ader die in de 
afbeelding is weergegeven met de letter P.   

 
 

 Hoe heet bloedvat P? 
 
 

Een erfelijke ziekte 
 
 
FH is een erfelijke ziekte die het gevolg is van een mutatie in een bepaald gen. 
FH-patiënten hebben te veel cholesterol in hun bloed. Cholesterol zet zich vast 
aan de wanden van de bloedvaten, die daardoor steeds nauwer worden. Deze 
patiënten hebben daardoor al op jonge leeftijd een grote kans op een hartinfarct. 
FH-patiënten hebben meestal van één van beide ouders het gemuteerde gen 
geërfd en zijn heterozygoot. De kans om van beide ouders een gemuteerd gen 
te erven, is zeer klein. Deze kinderen sterven zeer jong. 
 
 

1p 27 Wat is een mutatie? 
 

1p 28 Peter is heterozygoot voor het FH-gen. Hana heeft de ziekte niet en is 
homozygoot recessief. 
Hoe groot is de kans dat een kind van Peter en Hana de ziekte FH krijgt? 
A     0% 
B   25% 
C   50% 
D   75% 
E 100% 
 

1p 29 Door cellen van een embryo te onderzoeken, kan soms vastgesteld worden of 
het embryo een gen voor FH heeft. 

 Noem de naam van een techniek waarmee men cellen van een embryo kan 
wegnemen voor onderzoek. 
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Teunisbloem 
 

1p 30 In de afbeelding is een tweejarige teunisbloem weergegeven. Het eerste jaar 
vormt deze plant alleen een krans van bladeren dicht bij de grond, een 
zogenaamd wortelrozet. De wortelrozet sterft ’s winters niet af en in het volgend 
voorjaar groeit er een lange stengel met bloemen uit (zie de afbeelding).   
 

zijkant van de plant

plant van boven gezien

1e zomer 2e zomer  
 

 Kan een teunisbloem in de zomer van het eerste jaar zaad vormen? Leg je 
antwoord uit. 
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kop van 
  een bij 

kop van een 
      vlinder 

1p 31 In de afbeelding is een bloem van de plant weergegeven met daaronder een 
doorsnede van zo’n bloem. Klieren onder in de bloem maken nectar, die vooral 
door vlinders wordt opgezogen. Naast de bloem zijn bij dezelfde vergroting de 
kop van een bij en de kop van een vlinder afgebeeld.   
 

 
 
De nectar uit de teunisbloem wordt vooral opgezogen door vlinders en niet door 
bijen. 

 Leg met behulp van de afbeelding uit dat vooral vlinders de nectar uit deze 
bloemen opzuigen. 
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holle 
aders 

longslag- 
   ader aorta 

longader 

RB LB 

RK LK 

Bloeddruk 
 
 
Het hart klopt bij een volwassene in rust gemiddeld 70 maal per minuut. Bij 
iedere hartslag wordt dan gemiddeld 70 ml bloed uit elke kamer weggepompt. 
De bloeddruk wordt onder andere bepaald door de kracht waarmee het bloed de 
bloedvaten in wordt gepompt. 
In de afbeelding hieronder is het hart weergegeven.   
 

 
 legenda:  
 LB linkerboezem 
 RB rechterboezem 
 LK linkerkamer 
 RK rechterkamer 
 
 

1p 32 Hoeveel milliliter bloed pompt het hart volgens bovenstaande gegevens 
gemiddeld per minuut de aorta in? 
 

1p 33 Op een bepaald moment wordt de bloeddruk gemeten in de longslagader en in 
de aorta. 
Is de bloeddruk in de longslagader hoger of lager dan in de aorta? Of is de 
bloeddruk in beide bloedvaten even hoog? 
A De bloeddruk in de longslagader is hoger dan in de aorta. 
B De bloeddruk in de longslagader is lager dan in de aorta. 
C De bloeddruk in de longslagader is even hoog als in de aorta. 
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1p 34 Door een hoge bloeddruk kunnen beschadigingen in de wanden van de 
bloedvaten ontstaan. Hierop zetten zich gemakkelijk vetten af, waardoor 
bloedvaten langzaam nauwer worden. Vernauwing van bloedvaten kan leiden tot 
schade aan organen. 

 Leg uit waardoor organen beschadigen als er te weinig bloed doorheen 
stroomt. 

 
1p 35 Als bepaalde bloedvaten, bijvoorbeeld een kransslagader, door vernauwing 

verstopt raken, zijn de gevolgen zeer ernstig. 
Naar welk orgaan wordt door de kransslagaders bloed toegevoerd? 
A naar de hartspier 
B naar de hersenen 
C naar de lever 
D naar de nieren 
 

2p 36 Behalve de leefwijzen zijn ook eetgewoontes van invloed op de bloeddruk. 
Iemand met hoge bloeddruk krijgt bijvoorbeeld het advies zo weinig mogelijk 
zout te gebruiken. Zout bevat natrium, een stof die de bloeddruk bij veel mensen 
verhoogt. In één gram keukenzout bevindt zich 400 mg natrium. 
De bloeddruk van Tim is aan de hoge kant. Hij hoeft geen medicijnen te 
gebruiken. Hij heeft geen overgewicht, maar besluit wel zijn eetgewoontes aan 
te passen. Hij gaat voortaan mineraalzout gebruiken in plaats van keukenzout. 
Mineraalzout bevat slechts 1/3 deel van de hoeveelheid natrium die zich in 
keukenzout bevindt. 
Tim gebruikt gemiddeld 9 gram zout per dag. 

 Hoeveel mg natrium krijgt hij gemiddeld per dag binnen als hij mineraalzout 
gebruikt? Leg je antwoord uit met een berekening. 

 
2p 37 In verband met zijn bloeddruk krijgt Tim adviezen om, naast zijn eetgewoontes, 

ook zijn leefwijze aan te passen. 
 Noem twee van zulke adviezen. 
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borst met niet-actieve                          borst met actieve 
        melkklieren                                      melkklieren

niet actieve 
melkklier 
 
 
afvoerbuisje 
 
 
 
 
tepel 

actieve 
melkklier 
 
afvoerbuisje 
 
 
 
 
 
tepel 

Borsten en moedermelk 

 
 
In de puberteit beginnen bij een meisje de borsten te groeien. Het vetweefsel 
neemt toe en de melkklieren ontwikkelen zich. Als een vrouw zwanger is, 
ontwikkelen de melkklieren zich verder. Na de geboorte van de baby gaan deze 
melkklieren moedermelk produceren.   
 

 
 
 

1p 38 De groei en ontwikkeling van borsten wordt geregeld door hormonen. 
In de tabel staan onder andere enkele hormonen genoemd die in het lichaam 
van een vrouw worden geproduceerd. 
 
hormoonklier(en) 
 

naam van het 
hormoon 

het hormoon 
bevordert onder 
andere: 

FSH de rijping van eicellen 
LH de ovulatie 

hypofyse 

prolactine de productie van 
moedermelk 

oestradiol de ontwikkeling van de 
geslachtsorganen en de 
secundaire geslachts-
kenmerken 

eierstokken 

progesteron de ontwikkeling van de 
melkklieren tijdens de 
zwangerschap 

 
 Hoe heet het hormoon dat de groei van de borsten regelt in de puberteit? 
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1p 39 Moedermelk is voor een pasgeboren baby de meest geschikte voeding. 
In de tabel wordt de gemiddelde samenstelling van moedermelk vergeleken met 
die van enkele andere melksoorten. 
 
Tabel: gemiddelde samenstelling van verschillende melksoorten (per 100 g) 
 

mineralen  
 
melksoort 

 
 
kJ 

 
eiwit-
ten 
(g) 

 
vet-
ten 
(g) 

kool-
hydra-
ten  
(g) 

 
wa-
ter 
(g) 
 

natrium 
(mg) 

calcium 
(mg) 

ijzer 
(mg)

 
vita-
mines 
(mg) 

geitenmelk 288 3,5 4,0 4,5 86 35 100 0,03 0,24 
koemelk 288 3,3 4,1 4,7 87 48 120 0,00 1,24 
moedermelk 285 1,0 4,0 7,0 88 20   30 0,10 4,11 
schapenmelk 398 5,5 6,0 4,5 82   0 200 0,00 0,42 

 
 Welke melksoort levert de meeste energie per 100 g? 

 
1p 40 Melk bestaat grotendeels uit water. 

 Van welke groep stoffen bevindt zich, naast water, de grootste hoeveelheid 
in 100 g moedermelk? 

 
2p 41 In de tabel worden drie soorten mineralen genoemd die zich in moedermelk 

bevinden. 
 Van welk mineraal komt in moedermelk de grootste hoeveelheid voor? Voor 

de opbouw van welk orgaanstelsel wordt dit mineraal vooral gebruikt? 
Schrijf je antwoord zó op: 
mineraal: ..........................  
orgaanstelsel: ...................  
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Paarden 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 42 tot en met 51. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

2p 42 In informatie 1 staat weergegeven hoe het moderne paard (Equus) zich volgens 
de evolutietheorie heeft ontwikkeld. 

 Noem twee groepen waaruit zich, volgens de afbeelding, geen andere 
paardachtigen hebben ontwikkeld. 

 
2p 43 In informatie 2 staat het skelet van een paard afgebeeld. 

 Geef de namen van bot P en van bot Q uit de afbeelding. 
Schrijf je antwoord zó op: 
P = ...................................  
Q = ...................................  
 

2p 44 In informatie 3 is het verteringskanaal van een paard afgebeeld. 
 Welke twee cijfers geven delen aan waarin volgens de informatie veel micro-

organismen leven? 
 

2p 45 Het speeksel van een paard heeft een andere samenstelling dan dat van de 
mens. 
Enkele functies van het speeksel van de mens zijn: 
1 voedsel glad maken 
2 bacteriën doden 
3 zetmeel afbreken 

 Welke functie ontbreekt bij het speeksel van een paard? Leg je antwoord uit. 
 

1p 46 Door micro-organismen afgebroken koolhydraten worden in het bloed 
opgenomen en naar de lever gevoerd. 
Hoe heet het bloedvat waardoor deze stoffen vanuit het verteringsstelsel naar 
de lever worden gevoerd? (zie informatie 4) 
A darmslagader 
B leverslagader 
C poortader 
 

1p 47 Een paardenfokker wil met een lichtbehandeling het optreden van ovulaties 
vervroegen naar de tweede week van februari. 

 In welke maand moet de fokker dan volgens de informatie uiterlijk beginnen 
met die behandeling? (zie informatie 5) 

 
1p 48 Een eicel van een merrie wordt bevrucht halverwege de maand mei. 

 In welke maand zal het jonge veulen geboren worden als de zwangerschap 
normaal verloopt? 
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1p 49 Als tijdens de geboorte van een veulen de navelstreng breekt, bestaat de kans 
op zuurstofgebrek. Deze kans is bij een normale geboorte minder groot dan bij 
een stuitligging. 

 Leg met behulp van informatie 6 uit waardoor bij een normale geboorte de 
kans op zuurstofgebrek minder groot is als de navelstreng breekt. 

 
1p 50 In informatie 6 staat een normale geboorte afgebeeld. 

Hoe heet deze fase van de geboorte? 
A de nageboorte 
B de ontsluiting 
C de uitdrijving 
D het indalen 
 

1p 51 De kleur van een paard wordt onder andere bepaald door het Tobiano-gen. 
Wat is het genotype voor dit gen van paard P uit informatie 7? 
A TT 
B Tt 
C tt 
 
 

einde  700013-1-740o* 
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Bijlage VMBO-KB 

2007 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze bijlage bevat informatie. 

 

tijdvak 1
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Paarden 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 42 tot en met 51. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 
 

Informatie 1 Evolutie van paardachtigen 
 
In de afbeelding is weergegeven hoe de ontwikkeling van het paard volgens de 
evolutietheorie heeft plaatsgevonden.  
Gedurende ongeveer 55 miljoen jaar heeft het paard zich ontwikkeld van een 
klein diertje tot het moderne paard (Equus).   
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opperarmbeen 

spaakbeen 

bekken 

scheenbeen 

sprong- 
gewricht 

Informatie 2 Skelet 
 

 
 
Het skelet van een paard bestaat uit 205 botten. De botten hebben dezelfde 
namen als de overeenkomstige botten bij de mens. 
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Legenda: 
1 slokdarm 
2 maag 
3 dunne darm 
4 blinde darm 
5 karteldarm            dikke darm 
6 kleine karteldarm 
7 endeldarm 
8 anus

Informatie 3 Voeding en vertering 
 
In de afbeelding is schematisch het verteringskanaal van een paard 
weergegeven.   
 

 
 
Het paard is een planteneter. In de mond wordt het voedsel fijngemalen en 
vermengd met speeksel. Het speeksel van een paard bevat water, slijm, zouten 
en bacteriedodende stoffen, maar geen enzymen. Via de slokdarm komt het 
voedsel in de maag en de dunne darm terecht. De dikke darm van een paard is 
ongeveer vijf meter lang. Vooral in de eerste twee delen van de dikke darm 
leven bacteriën en eencellige diertjes die harde, onverteerde plantenresten 
afbreken. 
 
 

Pagina: 864Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-740b 5 lees verder ►►►

Legenda: 
1 darmen                    RB rechter boezem 
2 nier                          LB linker boezem 
3 lever                        RK rechter kamer 
4 long                         LK linker kamer 

Informatie 4 Bloedsomloop 
 
In de afbeelding is schematisch de bloedsomloop van een paard weergegeven. 
De delen hebben dezelfde namen als de overeenkomstige delen bij de mens. 
Pijlen geven de stroomrichting van het bloed aan.   
 

 
 
 

Informatie 5 Ovulaties 
 
Het aantal uren licht per dag heeft invloed op de productie van hormonen die 
een rol spelen bij de voortplanting. Daardoor treden bij paarden in Nederland 
meestal geen ovulaties op in de winter (zie de afbeelding).   
 

jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

Legenda:
geen ovulaties

wel ovulaties  
 
Door in de winter de dagen te verlengen met kunstlicht tot minimaal 16 uur, kan 
het optreden van ovulaties vervroegd worden. Pas twee maanden na het begin 
van zo’n lichtbehandeling beginnen dan de ovulaties. 
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een normale geboorte      

Tobiano ongevlekt 

paard P 

Informatie 6 Geboorte 
 

 
 
Elf maanden na een bevruchting wordt het veulen geboren. Bij de geboorte 
komen eerst de voorbenen en het hoofd naar buiten (zie de afbeelding). Als het 
veulen omgekeerd in de baarmoeder ligt, zodat bij de geboorte eerst de 
achterbenen naar buiten komen, spreekt men van een stuitligging. Als bij een 
stuitligging tijdens de geboorte de navelstreng breekt, bestaat het gevaar dat het 
veulen sterft door zuurstofgebrek. 
 
 

Informatie 7 Kleuren 
 
Bij paarden komen verschillende kleuren en kleurpatronen voor. Er zijn veel 
verschillende genen die de kleur bepalen.  
Als een paard het dominante Tobiano-gen (T) heeft, heeft het witte vlekken. Een 
paard dat homozygoot recessief is voor dit gen, is ongevlekt (zie de afbeelding).   
 

 

einde  700013-1-740b* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 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. 
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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. 

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. 

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. 
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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 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.  
 

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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 63 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt 
toegekend. 
 

Borst- en buikholte 

 
 1 A 

 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores

Micro-organismen 

 
 2 maximumscore 1 

(letter) R 
 

 3 B 
 

Ontwikkeling van cellen 

 
 4 maximumscore 2 

− soort cel 4 = letter Q 
− soort cel 6 = letter R 
− soort cel 10 = letter P 
 
Indien drie letters juist ingevuld 2 
Indien één letter juist ingevuld 1 
 

 5 A 
 

 6 A 
 

 7 B 
 

Borstkas 

 
 8 maximumscore 2 

• P = sleutelbeen 1 
• Q = borstbeen 1 
 

 9 maximumscore 2 
• (weefsel) T 1 
• uit de uitleg moet blijken dat de betreffende afbeelding spierweefsel 

voorstelt 1 
 

 10 A 
 

 11 A 
 

Ziekte van Huntington 

 
 12 A 
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Vraag Antwoord Scores

Medicijnen 

 
 13 C 

 
 14 C 

 
 15 B 

 
Dwerggroei 

 
 16 B 

 
Nieren 

 
 17 maximumscore 1 

(letter) R 
 

 18 C 
 

Teckels 
 

 19 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste kenmerken: 
− lengte van de poten 
− vorm van de kop 
− grootte van de oren 
 

Inspanning 

 
 20 maximumscore 2 

• P = water 1 
• Q = koolstofdioxide 1 
 
of 
 
• P = koolstofdioxide 1 
• Q = water 1 
 

 21 maximumscore 1 
rode bloedcellen 
 

 22 B 
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Vraag Antwoord Scores

 23 A 
 

Resusbaby 

 
 24 maximumscore 2 

• (letter) P 1 
• uit de uitleg moet blijken dat de rode bloedcel aan de (gedeukte) vorm 

te herkennen is  1 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 1 
leverader 
 

Een erfelijke ziekte 

 
 27 maximumscore 1 

een verandering in een gen/een chromosoom/het genotype/het DNA 
 

 28 C 
 

 29 maximumscore 1 
vlokkentest / vruchtwaterpunctie 
 

Teunisbloem 

 
 30 maximumscore 1 

Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat de teunisbloem in de eerste zomer 
geen bloemen vormt. 
 

 31 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de monddelen van de vlinder lang genoeg zijn 
om de nectarklieren onder in de bloemen te bereiken. 
 

Bloeddruk 

 
 32 maximumscore 1 

4900 (ml) 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er dan onvoldoende aanvoer van 
voedingsstoffen/zuurstof / onvoldoende afvoer van afvalstoffen is. 
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Vraag Antwoord Scores

 35 A 
 

 36 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(400 mg : 3) x 9 = 1200 mg 
• een juiste berekening 1 
• een juiste uitkomst 1 
 

 37 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste adviezen: 
− niet roken 
− meer bewegen 
− stress vermijden 
 
per juist advies 1 
 

Borsten en moedermelk 

 
 38 maximumscore 1 

oestradiol 
 

 39 maximumscore 1 
schapenmelk 
 

 40 maximumscore 1 
koolhydraten 
 

 41 maximumscore 2 
• mineraal: calcium 1 
• orgaanstelsel: botten(stelsel)/skelet/geraamte  1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord “mineraal: ijzer” en “orgaanstelsel: (rode) 
bloedcellen/bloedvatstelsel” mogen ook punten worden toegekend. 
 
 

Paarden 

 
 42 maximumscore 2 

• Hipparion 1 
• Anchiterium 1 
 
Opmerking 
Wanneer Equus wordt genoemd, mag ook een punt worden toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores

 43 maximumscore 2 
• P = schouderblad  1 
• Q = dijbeen 1 
 

 44 maximumscore 2 
• (cijfer) 4 1 
• (cijfer) 5 1 
 

 45 maximumscore 2 
• (functie) 3 / zetmeel afbreken 1 
• uit de uitleg moet blijken dat het speeksel van een paard geen enzymen 

bevat 1 
 

 46 C 
 

 47 maximumscore 1 
in de maand december 
 

 48 maximumscore 1 
in de maand april 
 

 49 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat bij een normale bevalling het hoofd eerst naar 
buiten komt (zodat het veulen dan kan ademen). 
 

 50 C 
 

 51 C 
 
 

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

einde  700013-1-740c* 
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700045-2-740o 

Examen VMBO-KB 

2007 
 
 
 

 biologie CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 

Organen van een hond 
 
 
Als een hond rent, bewegen de organen in de buikholte afwisselend naar voren 
en naar achteren. Hierdoor ontstaan er drukverschillen in de longen, waardoor 
lucht wordt in- en uitgeademd.  
In de afbeeldingen is een hond weergegeven op twee verschillende momenten 
tijdens het rennen.  
 

 
 
 

1p 1 Afbeelding Q geeft de hond weer op een moment tijdens inademing. 
 Leg uit waaraan te zien is in de afbeelding, dat de hond op dit moment 
inademt. 

 
1p 2 In de afbeelding geeft de letter R het orgaan aan dat de borstholte van de 

buikholte scheidt. 
 Geef de naam van dit orgaan. 
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In de afbeelding is een deel van het verteringsstelsel van een hond 
weergegeven. Enkele delen zijn aangegeven met een letter. De maag en de 
alvleesklier worden gedeeltelijk door de lever bedekt.   
 

R (lever)

Q

P

S (maag)

T

U (alvleesklier)

 
 

2p 3 Geef twee letters van delen die peristaltische bewegingen maken. 
 

1p 4 De lever en de alvleesklier geven sappen af aan het deel van het 
spijsverteringskanaal dat is aangegeven met de letter P. 

 Hoe heet deel P? 
 

1p 5 Het door de lever geproduceerde sap wordt opgeslagen in orgaan T. 
 Hoe heet orgaan T? 
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PCD 
 
 
PCD is de afkorting van de naam van een zeldzame aandoening die veroorzaakt 
wordt door een recessief gen. Als gevolg van deze aandoening bewegen 
trilharen, zoals in het slijmvlies van de luchtpijp, niet goed.  
 

 
microscopische opname van slijmvlies van de luchtpijp  
 
 

1p 6 Het slijmvlies in de luchtpijp heeft onder andere als functie om de ingeademde 
lucht te zuiveren. 

 Wat is de functie van het bewegen van de trilharen in dit slijmvlies? 
 

1p 7 Patiënten met PCD hebben veel vaker dan gezonde mensen infectie van de 
luchtwegen. Ze worden onder andere behandeld met fysiotherapie. Daarbij 
wordt patiënten geleerd om op een bepaalde manier krachtig uit te ademen. 
Trekken bij krachtig uitademen de buikspieren zich samen?  
En trekken de middenrifspieren zich dan samen? 
A De buikspieren trekken zich wél samen, maar de middenrifspieren niet. 
B De buikspieren trekken zich niet samen, maar de middenrifspieren wél. 
C Zowel de buikspieren als de middenrifspieren trekken zich samen. 
 

1p 8 Bij een patiënt met PCD wordt wat slijmvlies met trilhaarcellen weggenomen en 
bekeken door een microscoop. Behalve trilhaarcellen zijn er ook bacteriën te 
zien. De bacteriën hebben geen trilharen en zijn veel kleiner dan de 
trilhaarcellen. 

 Geef nog een ander kenmerk van bacteriën waarin ze wat betreft de bouw 
verschillen van trilhaarcellen. 
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1p 9 Bij ongeveer 50% van de PCD-patiënten liggen organen in de buik- en 
borstholte gespiegeld. Dat wil zeggen: wat normaal links ligt, ligt bij deze 
mensen rechts, en omgekeerd. De oorzaak hiervan is onbekend. 
Fatima is een PCD-patiënte. Alle organen in haar buik- en borstholte liggen 
gespiegeld. 
Enkele organen zijn: de baarmoeder, de lever en de luchtpijp. 
Welk van deze organen ligt bij Fatima aan de linkerzijde in haar lichaam, in 
plaats van aan de rechterzijde? 
A de baarmoeder 
B de lever 
C de luchtpijp 
 
 

Huidmondje 
 
 
De afbeelding geeft een deel van de opperhuid van een blad weer met een 
huidmondje.  
 

 
 
 

1p 10 Als er voldoende licht is, treedt er fotosynthese op in het blad. 
De letters R, S en T geven drie verschillende plaatsen aan. 
Welke letter geeft een plaats aan waar fotosynthese optreedt in het licht? 
A letter R 
B letter S 
C letter T 
 

1p 11 Door het huidmondje wordt een gas opgenomen dat verbruikt wordt bij de 
fotosynthese. 

 Welk gas wordt verbruikt bij de fotosynthese? 
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slagader…  ..wondernet         slagader          haarvaten          ader 

Wondernetten 
 
 
Bij sommige diersoorten komen zogenaamde wondernetten voor. Bij zo’n 
wondernet vertakt een slagader zich in kleinere slagaders die weer uitkomen in 
één grotere slagader (zie de onderstaande afbeelding).  
 

 
 
Een wondernet bestaat uit slagaders. 
 
 

1p 12 In de afbeelding hieronder zijn twee opengemaakte bloedvaten weergegeven.  
 

 
 

 Welke van de letters S en T geeft een slagader aan? Leg uit waaraan dat te 
zien is in de afbeelding. 

 
1p 13 De afbeelding in het kader stelt een wondernet voor in de kop van een schaap. 

Drie plaatsen in de bloedvaten van dit wondernet worden met de letters P, Q en 
R aangegeven. De samenstelling van het bloed op deze plaatsen wordt met 
elkaar vergeleken. 
Welke letter geeft de plaats aan waar de hoeveelheid glucose in het bloed het 
laagst is? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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1p 14 De afbeelding hieronder is een schematische tekening van de bloedsomloop van 
een schaap. Vier bloedvaten zijn met cijfers aangegeven.  
 

 
 
Welk cijfer geeft het bloedvat aan waardoor bloed naar het wondernet in de kop 
stroomt? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
 
 

Katten 
 

1p 15 Vijfentwintig jaar geleden vond iemand in zijn achtertuin een kat met oren die 
naar achteren gekruld waren (zie de afbeelding).  
 

 
 
De eigenschap 'gekrulde oren' wordt door een dominant gen veroorzaakt. 
Wat kan het genotype zijn van een kat met gekrulde oren? 
A alleen AA 
B alleen Aa 
C zowel AA als Aa 
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Nieuwe cellen in het hart 
 

1p 16 Een hartinfarct kan ontstaan als een bloedstolsel in een bloedvat terechtkomt 
dat bloed naar de hartspier voert. Door gebrek aan zuurstof sterven dan cellen 
in het hartspierweefsel. 

 Geef de naam van het proces waarbij zuurstof wordt verbruikt in cellen. 
 

1p 17 Artsen zoeken een manier om beschadigd hartspierweefsel te herstellen. Ze 
deden een bijzondere ontdekking bij een donorhart afkomstig van een vrouw, 
dat was getransplanteerd in het lichaam van een mannelijke patiënt. Tussen de 
vrouwelijke cellen van het getransplanteerde hart bevonden zich na enige tijd 
enkele mannelijke cellen. 
Of een cel mannelijk of vrouwelijk is, kan afgeleid worden uit de chromosomen. 

 Welk verschil is er tussen de chromosomen in een cel van een man en die in 
een cel van een vrouw? 

 
1p 18 De artsen vermoeden dat de nieuwe hartcellen ontstaan waren uit bepaalde 

cellen van het beenmerg van de mannelijke patiënt. Ze zoeken nu naar een 
manier om zulke cellen uit het beenmerg weg te nemen en te vermeerderen 
door celdeling. 

 Door wat voor soort celdeling worden de cellen dan vermeerderd? 
 

1p 19 Zulke nieuwe cellen wil men in het hart van een patiënt brengen. Er wordt dan 
een buisje door een beenslagader via de aorta het hart in geschoven. 
In de afbeelding is de bloedsomloop weergegeven.  
 

RB
RK

LB
LK

 

legenda: 
LB  = linkerboezem 
RB = rechterboezem 
LK  = linkerkamer 
RK = rechterkamer 
 

 
In welk deel van het hart komt het buisje terecht, als het via de aorta het hart in 
wordt geschoven? 
A in de linkerboezem 
B in de linkerkamer 
C in de rechterboezem 
D in de rechterkamer 
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Cellen en organen 
 

2p 20 In de afbeelding zijn enkele soorten cellen getekend.  
 

 
 
In de afbeelding hieronder is onder andere een deel van de luchtpijp 
weergegeven.  
 

 
 
Drie plaatsen zijn met cijfers aangegeven.  

 Geef in het schema op de uitwerkbijlage aan welke cellen op welke plaatsen 
in de afbeelding voorkomen. Gebruik elke letter één keer. 
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Evolutietheorie 
 
Volgens de evolutietheorie komen gewervelde dieren al heel lang op aarde voor 
(zie het schema hieronder).  
 

miljoenen
jaren geleden

naam van
de periode vissen amfibieën reptielen vogels zoog-

dieren

0-1

1-60

60-120

120-160

160-200

200-230

230-290

290-330

330-420

420-500

500-1800

Kwartair

Tertiair

Krijt

Jura

Trias

Perm

Carboon

Devoon

Siluur

Cambrium

Precambrium

Legenda:
perioden waarin de diergroepen voorkwamen
op aarde (afgeleid uit gevonden fossielen)  

 
1p 21 Welke groepen gewervelde dieren kwamen er volgens de evolutietheorie in het 

Perm op aarde voor? 
A alleen vissen 
B alleen vissen en amfibieën 
C alleen vissen, amfibieën en reptielen 
D alleen vissen, amfibieën, reptielen en vogels 
E zowel vissen, als amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren 
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biceps 

triceps 

1p 22 In 1998 werden in Zuid-Limburg fossielen gevonden van een reuzenreptiel dat 
Bèr werd genoemd. Bèr werd ingedeeld in de groep van de Mosasauriërs. Hij 
leefde zo'n 66 miljoen jaar geleden en was ongeveer veertien meter lang.  
 

 
 

 Wat is de naam van de periode waarin Bèr op aarde voorkwam? 
 
 

Arm 
 

1p 23 In de afbeelding is een arm weergegeven met enkele botten en spieren. 
 
 

 
 
Welke beweging maakt de arm als de biceps zich samentrekt? 
A De arm wordt gebogen. 
B De arm wordt gestrekt. 
C De arm wordt in de schouder omhoog getrokken. 
D De arm wordt in de schouder omlaag getrokken. 
 

1p 24 De biceps en de triceps zijn twee spieren die een tegengestelde beweging 
veroorzaken. 

 Hoe noemt men twee spieren die een tegengestelde beweging veroorzaken? 
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Een onderzoek 
 

1p 25 Mandy probeert al meer dan een jaar zwanger te worden. Omdat het niet lukt, 
zal ze onderzocht worden in het ziekenhuis. Met behulp van een HSG zal 
bekeken worden of haar eileiders verstopt zijn. Een HSG is een röntgenfoto van 
de baarmoeder en de eileiders. 

 Leg uit waardoor een vrouw niet zwanger kan worden als haar eileiders 
verstopt zijn. 

 
1p 26 Vóór het maken van het HSG wordt via de vagina een contrastmiddel in de 

baarmoeder en de eileiders gespoten. 
In de afbeelding is schematisch het onderlichaam van een vrouw met een aantal 
organen weergegeven.  
 

 
 
Welke letter geeft de opening aan waardoor het contrastmiddel wordt ingebracht 
voor het maken van een HSG? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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1p 27 Mandy gaat een afspraak maken voor een HSG in de maand mei. Het 
onderzoek kan maar in een bepaalde periode van de menstruatiecyclus gedaan 
worden, namelijk nadat de menstruatie over is, en voordat de ovulatie optreedt. 
Mandy heeft een regelmatige menstruatiecyclus. Ze verwacht dat haar volgende 
menstruatie begint op 1 mei. 
In de afbeelding is de kalender van de maand mei afgebeeld. Ze kan bij het 
afsprakenbureau kiezen uit vier data voor een HSG. Deze dagen zijn op de 
kalender met een kruisje aangegeven. 
 
dag Mei 
ma 1 8 15   X 22 29 
di 2 9 16 23 30   X
wo 3    X 10   X 17 24 31 
do 4 11 18 25  
vr 5 12 19 26  
za 6 13 20 27  
zo 7 14 21 28  

 
Welke datum is voor Mandy de beste dag voor een HSG? 
A 3 mei 
B 10 mei 
C 15 mei 
D 30 mei 
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Prostaat 
 
Bij een zaadlozing gaan de spermacellen door de zaadleider en langs de 
zaadblaasjes door de prostaat. Daar wordt prostaatvocht toegevoegd. 
In de afbeelding is het mannelijke voortplantingsstelsel weergegeven. Een 
aantal delen is aangegeven met een letter.  
 

 
 

1p 28 Welke letter in de afbeelding geeft de prostaat aan? 
 

1p 29 Vooral bij oudere mannen wordt de prostaat vaak wat groter. Hierdoor kunnen 
problemen met plassen ontstaan. 

 Leg uit waardoor vergroting van de prostaat problemen met plassen kan 
veroorzaken. 

 
1p 30 Bacteriën uit de urine kunnen een prostaatontsteking veroorzaken. Om zo’n 

ontsteking te bestrijden, wordt er veel bloed naar toegevoerd. 
Welke bloeddeeltjes spelen een rol bij de bestrijding van bacteriën? 
A de bloedplaatjes 
B de rode bloedcellen 
C de witte bloedcellen 
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Deel van het skelet 
 
 
In de afbeelding is een deel van het skelet weergegeven, van achteren gezien. 
 

 
 
 

2p 31 Geef de namen van bot P en van bot Q.  
Schrijf je antwoord zó op: 
P = ..........................  
Q = ..........................  
 

1p 32 Welk type gewricht bevindt zich tussen bot Q en bot R? 
A een kogelgewricht 
B een rolgewricht 
C een scharniergewricht 
 

1p 33 De ribben zijn met de wervelkolom verbonden door scharniergewrichten, zodat 
de borstkas kan bewegen. 

 Wat is de functie van de bewegingen van de borstkas? 
 

1p 34 Aan de voorzijde zijn de ribben verbonden met het borstbeen. 
Wat voor soort beenverbindingen bevinden zich tussen het borstbeen en de 
ribben? 
A gewrichten 
B kraakbeenverbindingen 
C vergroeiingen 
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5% opgeloste stoffen 

bloeddeeltjes 

water 

Bloed 
 
 
Het cirkeldiagram geeft de samenstelling van bloed weer.  
 

water

bloeddeeltjes

5% opgeloste stoffen

 
 
 

1p 35 Hoe worden water en opgeloste stoffen in het bloed genoemd? 
 

1p 36 Op de uitwerkbijlage staat een tabel om de samenstelling van bloed weer te 
geven. 

 Maak deze tabel met behulp van het cirkeldiagram af. 
 

1p 37 De afbeelding is een foto van een microscopisch preparaat van bloed. 
 

 
 

 Geef de naam van het bloeddeeltje dat in de afbeelding met letter P is 
aangegeven. 
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Legende: 

Witte Leghorn kip 

Witte Leghorn haan 

Zwarte Leghorn kip 

Zwarte Leghorn haan 

De kip en het ei 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 38 tot en met 48. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

1p 38 Twee witte Leghorns worden met elkaar gekruist. 
De stamboom geeft de resultaten van deze kruising weer. 
 

Legenda: 
witte Leghorn kip 
witte Leghorn haan 
zwarte Leghorn kip 
zwarte Leghorn haan  

 
Wat is het genotype van de ouders? 
A Beide hebben genotype AA. 
B Beide hebben genotype Aa. 
C Beide hebben genotype aa. 
 

1p 39 In de holten van de pijpbeenderen van een vogel bevindt zich lucht. 
 Welk voordeel heeft dit voor een vogel? 

 
1p 40 In informatie 1 is een lichaamsdeel van een kip aangegeven met de letter P. 

In dit deel bevindt zich een bot. 
Hoe heet dit bot? 
A dijbeen 
B middenvoetsbeentje 
C teenkootje 
 

1p 41 In informatie 3 is een deel van het verteringsstelsel van een kip afgebeeld. 
Welk cijfer geeft een deel aan waarin verteringsenzymen worden gemaakt? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
 

1p 42 Noem een functie van het deel van het verteringsstelsel dat in informatie 3 is 
aangegeven met het cijfer 7. 
 

1p 43 Het voer voor kippen moet meer calcium (kalk) bevatten dan het voedsel van 
wilde hoenderen. 

 Leg uit waarvoor kippen meer calcium nodig hebben dan wilde hoenderen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 44 In de afbeelding van informatie 4 zijn de voortplantingsorganen van een kip 
weergegeven. 
In welk deel kan de eicel bevrucht worden? 
A in deel 1 
B in deel 2 
C in deel 3 
D in deel 4 
E in deel 5 
 

1p 45 Ongeveer een uur nadat een kip een ei heeft gelegd, kan er weer een ovulatie 
optreden. 

 Hoeveel eieren kan een kip op één dag maximaal leggen volgens de 
gegevens in informatie 4? 

 
1p 46 In de afbeelding van informatie 5 is de bouw van een ei weergegeven. 

Na een bevruchting kan zich in een ei een kuikentje ontwikkelen. 
 Welk cijfer in de afbeelding geeft het deel aan waaruit zich dan een kuikentje 

ontwikkelt? 
 

2p 47 In de schaal van een ei bevinden zich kleine poriën waar gassen doorheen 
kunnen (zie informatie 5). 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel. 

 Geef in deze tabel achter elk gas met een kruisje aan of het gas het ei uit 
gaat of erin komt, als zich in het ei een kuikentje ontwikkelt. 

 
1p 48 Een gekookt ei weegt 50 gram. 

 Hoeveel kilojoule aan energie levert zo’n ei? Gebruik informatie 6. 
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Een witte leghorn 

   kam 
    oog 
snavel 
kinlellen 
 
 
 
  Borst 
 
 
 
 

         P 
  tenen 

De kip en het ei 
 
 

Informatie 1 Uiterlijk 
 

 
 
Al 7000 jaar geleden werden kippen (of hoenderen) als huisdieren gehouden. 
Men vermoedt dat de kip afstamt van het Bankivahoen, dat nu nog in zuidoost 
Azië in het wild voorkomt. Door kunstmatige selectie zijn er door de eeuwen 
heen veel verschillende rassen gefokt. In de tabel staan enkele erfelijke 
eigenschappen genoemd waarop bij fokken geselecteerd kan worden.  
 
dominant gen recessief gen 
Leghorn wit Leghorn zwart 
gekrulde veren gladde veren 
poten met veren poten zonder veren 
poten met vijf tenen poten met vier tenen 
wel een kam geen kam 
witte poten gele poten 
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Schouderblad 

Ribben 

 

borstbeen 

 

 

scheenbeen 

bekken 

Informatie 2 Skelet 
 
Het skelet van een vogel is licht maar stevig gebouwd. In de holten van de 
pijpbeenderen bevindt zich lucht. Het borstbeen heeft een groot uitsteeksel 
waaraan de sterke vliegspieren zijn vastgehecht. In de afbeelding is het skelet 
van een kip weergegeven.   
De botten van een kip hebben dezelfde namen als de overeenkomstige botten 
van een mens. 
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Legenda: 
1 slokdarm 
2 krop 
3 kliermaag 
4 spiermaag 
5 dunne darm 
6 blinde darm 
7 dikke darm 

Informatie 3 Voeding en vertering 
 
Een kip is een alleseter. Wilde hoenderen in de vrije natuur eten zaden, groene 
plantendelen en diertjes zoals slakken, wormen en insecten. De tamme kip, die 
bijna het hele jaar door eieren legt, heeft meer energierijke stoffen en mineralen 
nodig dan het wilde hoen. 
In de afbeelding is een deel van het verteringsstelsel van een kip weergegeven.  
 

 
 
De krop is een uitstulping van de slokdarm waarin het voedsel tijdelijk 
opgeslagen en voorgeweekt wordt.  
De kliermaag heeft dezelfde functie als de maag van een mens.  
In de spiermaag wordt het voedsel gekneed. Door ingeslikte steentjes wordt het 
kneden versterkt. 
De overige delen van het verteringsstelsel hebben dezelfde namen en functies 
als die van de mens. 
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1 eierstok: het rijpen van eicellen en het 
vormen van de dooier 
 
2 techter van de eileider: opvangen van de  
rijpe eicel met dooier na de ovulatie 
(duur ± 20 minuten) 

 

 
3 eerste deel van de eileider: vorming van 
eiwit (duur ± 2 ½ uur) 
 
 
 
 
4 tweede deel van de eileider: vorming van 
de schaalvliezen (duur ± 1 ¼ uur) 
 
 
5 laatste deel van de eileider: vorming van 
de schaal (duur ± 21 uur) 

Informatie 4 Het ontstaan van een ei 
 
Als een kip een half jaar oud is, begint ze eieren te leggen. Wilde hoenderen 
leggen ongeveer 60 eieren per jaar. Een kip kan het hele jaar door eieren 
leggen, tot wel 300 per jaar. Als ze met een haan heeft gepaard, kan de eicel 
bevrucht worden voordat het eiwit rond de dooier wordt afgezet. Maar meestal 
legt ze onbevruchte eieren. 
In de afbeelding is weergegeven hoe een ei in de voortplantingsorganen wordt 
gevormd.  
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Informatie 5 Bouw van een ei 
 

 
 
Legenda: 
1 schaal: bestaat voor 95% uit calcium en bevat duizenden poriën waardoor   

       zuurstof, koolstofdioxide en waterdamp kunnen passeren 
2 schaalvliezen: beschermen tegen het binnendringen van bacteriën 
3 luchtkamer 
4 kiemschijf: hierin bevindt zich de bevruchte of onbevruchte eicel 
5 eidooier: bevat voedingsstoffen voor de groei van een kuikentje 
6 hagelsnoer: houdt de dooier op zijn plaats 
7 eiwit: beschermt tegen schokken en tegen bacteriën 
 
 

Informatie 6 Samenstelling van een ei 
 

voedingswaarde per 100 g 
 energie 

(kJ) 
eiwit
(g) 

vet 
(g) 

koolhydraten
(g) 

water 
(g) 

gekookt 
kippenei 

624 13 11 0 74 

kippeneidooier 1510 16 33 0 50 
kippeneiwit 184 11 0 0 88 
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biologie CSE KB 2007-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

 20  
 
plaats letter van de cellen op die plaats 
1  
2  
3  

 
 36  

 
deel van het bloed percentage 
bloeddeeltjes  
opgeloste stoffen 5 
water  

 
 47  

 
gas gaat het ei uit komt het ei in 

koolstofdioxide   
waterdamp   
zuurstof   

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 biologie CSE KB 
 
 

 
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 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. 
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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. 

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. 

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. 
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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 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.  
 

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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 52 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Organen van een hond 

 
 1 maximumscore 1 

Uit de uitleg moet blijken dat bij afbeelding Q de inhoud van de borstholte 
groter is / de longen groter zijn (dan bij P). 
 
Opmerking 
Voor een antwoord als “de druk in de borstholte is lager (dan bij P)” mag 
ook een punt worden toegekend. 
 

 2 maximumscore 1 
middenrif 
 

 3 maximumscore 2 
twee van de letters P, Q en S 
 
per juiste letter 1 
 

 4 maximumscore 1 
twaalfvingerige darm 
 

 5 maximumscore 1 
galblaas 
 

PCD 
 

 6 maximumscore 1 
afvoeren van slijm 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
− bacteriën hebben een celwand (en trilhaarcellen niet) 
− bacteriën hebben geen kern (en trilhaarcellen wel) 
 

 9 B 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Huidmondje 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 1 
koolstofdioxide 
 

Wondernetten 
 

 12 maximumscore 1 
Letter S, met een uitleg waaruit blijkt dat dit bloedvat een dikkere wand / 
geen kleppen heeft. 
 

 13 C 
 

 14 D 
 

Katten 

 
 15 C 

 
Nieuwe cellen in het hart 

 
 16 maximumscore 1 

verbranding 
 

 17 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er een verschil is tussen de 
geslachtschromosomen van een man en van een vrouw. 
 

 18 maximumscore 1 
mitose / gewone celdeling 
 

 19 B 
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Vraag Antwoord Scores 

Cellen en organen 
 

 20 maximumscore 2 
een juiste ingevuld schema: 
 
plaats letter van de 

cellen op die 
plaats 

1 R 
2 P 
3 Q 

 
Indien drie letters juist ingevuld 2 
Indien één letter juist ingevuld 1 
 

Evolutietheorie 

 
 21 C 

 
 22 maximumscore 1 

Krijt 
 

Arm 

 
 23 A 

 
 24 maximumscore 1 

antagonisten 
 

Een onderzoek  
 

 25 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat zaadcellen de eicel dan niet kunnen bereiken. 
 
Opmerking 
Voor een antwoord als “de bevruchte eicel kan de baarmoeder niet 
bereiken” mag ook één punt worden toegekend. 
 

 26 B 
 

 27 B 
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 700045-2-740c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Prostaat 

 
 28 maximumscore 1 

(letter) R 
 

 29 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de urinebuis dan dichtgedrukt wordt. 
 

 30 C 
 

Deel van het skelet 
 

 31 maximumscore 2 
• P = sleutelbeen 1 
• Q = schouderblad 1 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
De borstkas beweegt om ademhaling mogelijk te maken. 
 

 34 B 
 

Bloed 
 

 35 maximumscore 1 
(bloed)plasma 
 

 36 maximumscore 1 
een juist ingevulde tabel: 
 

deel van het bloed percentage 
bloeddeeltjes 45 
opgeloste stoffen 5 
water 50 

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

 37 maximumscore 1 
witte bloedcel 
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 700045-2-740c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

De kip en het ei| 
 

 38 B 
 

 39 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het skelet hierdoor licht is. 
 

 40 B 
 

 41 C 
 

 42 maximumscore 1 
Het opnemen van water (uit onverteerde resten) / het indikken van 
onverteerde resten. 
 

 43 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat calcium nodig is voor het opbouwen van 
de schaal van de eieren / dat kippen veel meer eieren leggen dan wilde 
hoenderen. 
 

 44 B 
 

 45 maximumscore 1 
één (ei) 
 

 46 maximumscore 1 
(cijfer) 4 
 

 47 maximumscore 2 
een juist ingevulde tabel: 
 
gas gaat het ei uit komt het ei in 
koolstofdioxide X  
waterdamp X  
zuurstof  X 

 
Indien drie kruisjes juist ingevuld 2 
Indien twee kruisjes juist ingevuld 1 
Indien één of geen kruisje juist ingevuld 0 
 

 48 maximumscore 1 
312 (kJ) 
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 700045-2-740c 9 lees verder ►►►

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 

einde  700045-2-740c* 
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Examen VMBO-KB 

2006 
 
 
 

tijdvak 1
woensdag 24 mei
13.30 – 15.30 uur

 BIOLOGIE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

600013-1-663o 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van natuurlijke situaties en gezonde organismen. 
 
 
ADEMHALING EN ROKEN
 
 

Tijdens de ademhaling verandert de hoeveelheid lucht in de longen voortdurend. 
Deze veranderingen worden bij een proefpersoon gedurende enige tijd bepaald. 
In die tijd ademt de proefpersoon op verschillende manieren in en uit. 
Er wordt ook enkele keren zo diep mogelijk in- en uitgeademd. 
In de afbeelding worden de resultaten weergegeven.   

1 7 92 3 54 6 8

6,0

3,5

3,0

1,5

0

hoeveelheid
lucht in de
longen (L)

tijdstip

P

Q

R

S

 
 

1p  1  Hoeveel liter lucht ademt de proefpersoon uit tussen tijdstip 1 en 2? 
 

1p  2 Als je zo diep mogelijk uitademt, blijft er toch nog een hoeveelheid lucht in de longen 
aanwezig. Deze hoeveelheid lucht wordt het ‘residu’ genoemd. 
Welke letter in het diagram geeft het residu aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p  3 Worden bij diepe inademing middenrifspieren samengetrokken? En worden dan 
tussenribspieren samengetrokken? 
A alleen middenrifspieren 
B alleen tussenribspieren 
C zowel middenrifspieren als tussenribspieren 

600013-1-663o 2 ga naar de volgende pagina 

Pagina: 910Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 
Met sigarettenrook worden schadelijke stoffen ingeademd, zoals koolmonoxide, 
nicotine en teer. Koolmonoxide wordt vanuit de longen opgenomen in rode 
bloedcellen, waardoor die niet goed meer werken. Teer komt als een laagje tegen 
de wand van de longblaasjes terecht.

 
 

1p  4 Wat is het directe gevolg van opname van koolmonoxide in het bloed? 
A verminderd zuurstoftransport 
B verminderde afweer tegen ziektekiemen 
C verminderde bloedstolling 
 

1p  5 Heeft teer in de longen invloed op de afgifte van koolstofdioxide uit het bloed? En heeft 
het invloed op de opname van zuurstof in het bloed? 
A alleen op de afgifte van koolstofdioxide 
B alleen op de opname van zuurstof 
C zowel op de afgifte van koolstofdioxide als op de opname van zuurstof 
 
 
WINTERTARWE 
 
 

Dankzij betere teelttechnieken is de opbrengst van wintertarwe steeds groter 
geworden. Zo is bijvoorbeeld niet alleen de hoeveelheid voedingszouten in de 
bodem van belang, maar ook het aantal tarweplanten per vierkante meter. 
Door een proef wordt de opbrengst van wintertarwe onderzocht bij verschillende 
aantallen tarweplanten per vierkante meter. De resultaten zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. 
 

aantal planten 
per vierkante 
meter 

opbrengst 
(kg/m2) 

  35 0,68 
  70 0,80 
135 0,85 
200 0,92 
275 0,88 
340 0,86 
420 0,85 
535 0,85 

 
 

2p  6  Maak op de uitwerkbijlage een lijndiagram van de gegevens uit de tabel. 
 

1p  7 Zijn voor de opbrengst van wintertarwe abiotische factoren van belang? En zijn biotische 
factoren van belang? 
A alleen abiotische factoren 
B alleen biotische factoren 
C zowel abiotische als biotische factoren 
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LUIZEN EN LIEVEHEERSBEESTJES 
 
In een krant stond het volgende bericht: 
 
 

Bewoners van een Amsterdamse straat zijn al maandenlang slachtoffer van 
bladluizenterreur. Overal onder de bomen ligt plakkerige drab van bladluizen. 
Auto’s zijn niet meer schoon te krijgen en als bejaarde moet je uitkijken, want de 
trottoirtegels zijn glad. Een wethouder besloot hulptroepen in te zetten: 
lieveheersbeestjes. Larven van lieveheersbeestjes worden uitgezet.  
De larven zijn zeer vraatzuchtig: per dag kan 1 larve honderden luizen eten. 
Volwassen lieveheersbeestjes eten ook bladluizen. 
Een bewoner heeft er geen vertrouwen in. 
Hij laat een potje anti-bladluis zien en zegt: 
“Dit werkt zeker, want die lieveheersbeestjes worden toch weer opgegeten door 
vogels.”

 
 

2p  8 Bladluizen halen met hun zuigsnuit voedsel uit de bladeren van de bomen. 
De planten en dieren uit de tekst vormen samen een voedselketen met vier schakels. 

 Schrijf deze voedselketen op. 
 

1p  9 De bladluizen nemen vooral veel suiker op uit de bladeren. 
Uit welke vaten nemen de bladluizen suiker op? 
A alleen uit de bastvaten 
B alleen uit de houtvaten 
C zowel uit de bastvaten als uit de houtvaten 
 

1p  10 Luizen en lieveheersbeestjes behoren tot de geleedpotigen. 
In onderstaande afbeelding staat een cirkeldiagram met daarin de verhouding tussen het 
aantal soorten geleedpotigen en een aantal andere diersoorten.   

gewervelde dieren
andere ongewervelde dieren
geleedpotige dieren

Legenda:

 
Hoeveel procent van alle diersoorten bestaat volgens dit diagram uit soorten 
geleedpotigen? 
A minder dan 75% 
B 75% 
C meer dan 75% 
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600013-1-663o 5 ga naar de volgende pagina 

In Nederland leven zo'n 60 soorten lieveheersbeestjes. Om ze te determineren, 
kan men gebruik maken van een zoekkaart. Een deel van zo’n zoekkaart is in de 
afbeelding weergegeven.    

 
 

soort lieveheersbeestje voedt zich met vindplaats 
Oogvlek vele bladluissoorten op naaldhout algemeen, heel 

Nederland, soms 
talrijk langs de 
stranden 

Tweestippelig vele bladluissoorten voornamelijk op 
loofhout 

zeer algemeen, 
heel Nederland 

Veertienstippelig vele bladluissoorten zeer algemeen, 
heel Nederland 

Tweeëntwintigstippelig meeldauwschimmels op eiken, 
kornoelje en erwten, ook op 
bloeiende toorts, hop, alsem en 
bosrank 

vrij algemeen, 
heel Nederland 

 
 

2p  11  Bereken hoe groot een tweestippelig lieveheersbeestje (zonder poten en sprieten) in 
werkelijkheid is. 

 
2p  12  Welk van de genoemde soorten lieveheersbeestjes is niet geschikt om bladluizen mee 

te bestrijden? Leg je antwoord uit. 
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VLEESETENDE PLANTEN 
 
 

Vleesetende planten komen voor in een 
omgeving met weinig voedingszouten in de 
bodem. Zulke planten lokken, vangen, doden en 
verteren hun ‘prooien’. Uit de verteerde prooien 
nemen ze voedingszouten op, zoals nitraten. In 
vleesetende planten treedt wél fotosynthese op. 
 
In de afbeelding is een cel uit een blad van een 
vleesetende plant weergegeven.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1p  13 Welke letter geeft een deel aan waarin fotosynthese optreedt? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 
 

Sommige vleesetende planten vangen hun ‘prooi’ met 
vangbekers (zie de afbeelding). In de vangbekers bevindt zich 
regenwater met bacteriën. Een insect dat in zo’n beker 
terechtkomt, kan niet meer ontsnappen en verdrinkt. De 
bacteriën verteren de prooi, waarna de plant de vrijgekomen 
voedingszouten kan opnemen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1p  14 In de tekst worden bacteriën, insecten en planten genoemd. Deze vertonen zowel 

verschillen als overeenkomsten in de bouw van hun cellen. 
Welke van deze organismen hebben celwanden? 
A alleen bacteriën en insecten 
B alleen bacteriën en planten 
C alleen insecten en planten 
D bacteriën, insecten en planten 
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GLUCOSEGEHALTE  
 
 

In de afbeelding geven de letters P, Q, R en S schematisch een aantal mogelijke 
gebeurtenissen in het lichaam weer. Deze gebeurtenissen hebben invloed op de 
hoeveelheid glucose in het bloed. Pijlen geven aan dat glucose in het bloed wordt 

 

opgenomen of uit het bloed wordt afgegeven.   

 
3p  15 p de uitwerkbijlage staan gebeurtenissen uit de afbeelding beschreven in een tabel. O

 Schrijf de letters P, Q, R en S uit de afbeelding op de juiste plaats in deze tabel. 
Gebruik elke letter één keer. 
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VOEDING 
 
 

Om de samenstelling van enkele voedingsmiddelen te vergelijken, wordt eerst al 
het water uit die voedingsmiddelen gehaald. Het gewicht van zo’n voedingsmiddel 
zonder water noemt men het drooggewicht. 
De verhoudingen van de hoeveelheden energierijke stoffen in 100 g drooggewicht 
van deze voedingsmiddelen worden daarna vergeleken (zie de tabel). 
 

 percentage per 100 gram drooggewicht 
groep 
 

 koolhydraten vetten eiwitten 

 
granen en groenten 

aardappels 
maïs 
tarwe  

90 
86 
84 

  1 
  3 
  2 

  9 
11 
14 

 
noten 

amandelen 
kokosnoot 
pinda’s 

  5 
  8 
  9 

68 
83 
58 

27 
  9 
33 

 
vlees en vis 

biefstuk 
kabeljauw 
lever 

  2 
21 
  5 

45 
26 
23 

53 
53 
72 

 
zuivelproducten 

melk 
roomijs 
yoghurt 

42 
55 
68 

33 
34 
11 

25 
11 
21 

 
 

1p  16 Welke groep uit de tabel heeft gemiddeld het hoogste percentage eiwitten per 100 gram 
drooggewicht? 
A granen en groenten 
B noten 
C vlees en vis 
D zuivelproducten 
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2p  17 Het diagram geeft de gemiddelde percentages van de drie voedingsstoffen per groep 
weer.   
 

 de legenda van het diagram staan de letters P, Q en R. 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

granen en
groenten

noten vlees en
vis

zuivel-
producten

Legenda:
P

Q

R

 
In

 Welke voedingsstof geeft elk van de drie letters aan? 
Schrijf je antwoord zó op: 
P =................................  
Q = ...............................  
R = ...............................  
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LEVERCIRROSE 
 
 

Door een vergiftiging, een infectie of een andere ziekte kan de lever onherstelbaar 
beschadigd raken. Leverweefsel sterft dan af en wordt vervangen door 
littekenweefsel. Dit wordt levercirrose genoemd. Door het afsterven van cellen 
worden de functies van de lever steeds minder goed uitgeoefend.   
 

 
1p  18  de foto hierboven is in een model een aantal organen in de buik- en borstholte te zien. 

1p  19 én van de gevolgen van levercirrose is dat er minder gal vanuit de lever via de galbuis 
r 

de galbuis uit? 

ingerige darm 

1p  20  Leg uit waardoor vetten minder goed verteerd worden, als er minder gal naar het 

 

 

In
Welke letter geeft de lever aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 
E
naar het verteringskanaal wordt afgevoerd. Hierdoor worden vetten uit het voedsel minde
goed door verteringsenzymen afgebroken. 
In welk deel van het verteringskanaal komt 
A in de maag 
B in de twaalfv
C in de dikke darm 
D in de endeldarm 
 

verteringskanaal wordt afgevoerd. 
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1p  21 Als levercellen door levercirrose afsterven, stroomt het bloed minder goed door de lever 
heen. Het gevolg is dat stoffen niet meer goed aan- en afgevoerd worden. 
Twee bloedvaten voeren bloed naar de lever toe: de leverslagader voert bloed vanuit de 
aorta aan en de poortader voert bloed vanuit het verteringskanaal naar de lever. 
Het bloed in de poortader bevat minder zuurstof dan het bloed in de leverslagader (zie de 
afbeelding hieronder).   

aorta

leverslagader

poortader

lever

 
 Leg uit waardoor het bloed in de poortader minder zuurstof bevat dan het bloed in de 

leverslagader. 
 

1p  22 Eén van de stoffen die door het bloed uit de lever worden afgevoerd, is ureum. Ureum is 
een afvalstof die ontstaat als de lever eiwitten afbreekt. 
Door welk orgaan of door welke organen wordt ureum uitgescheiden? 
A door de endeldarm 
B door de galblaas 
C door de lever 
D door de nieren 
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WATERPEST 
 
 

Amina en Claudia doen een experiment met waterpest, een waterplantje. 
Ze weten dat de plantjes zuurstof maken bij de fotosynthese. 
Ze onderzoeken de invloed van licht op dit proces. 
Een deel van de proefopstelling, bak 1, is getekend in de afbeelding hieronder. 
Bak 1 staat voor het raam in de zon. 
Ze zien gasbelletjes uit de plantjes omhoog stijgen. 
Dit blijken zuurstofbelletjes te zijn.   
 

       bak 1
 
 

1p  23 Voor de fotosynthese is water nodig. 
 Welke andere stof wordt verbruikt bij de fotosynthese? 

 
1p  24 Bij de proefopstelling gebruiken de leerlingen nog een tweede bak: bak 2. 

Welk verschil moet er zijn met bak 1? 
A Bak 2 moet een ander soort waterplantjes bevatten. 
B Bak 2 moet geen plantjes bevatten. 
C Bak 2 moet in een ruimte met een andere temperatuur neergezet worden. 
D Bak 2 moet in het donker staan. 
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BLOEDTRANSFUSIE 
 
 

In Nederland ontvangen ieder jaar ongeveer 250.000 mensen een bloedtransfusie. 
Het betreft onder andere slachtoffers van ongevallen, patiënten die een grote 
operatie ondergaan of mensen van wie het rode beenmerg slecht of niet werkt. 
Het donorbloed is afkomstig van mensen die vrijwillig bloed afstaan aan de 
bloedbank. De bloedbank bepaalt eerst de bloedgroep van het bloed. Daarna 
wordt het bloed onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen 
ziekteverwekkers die door bloed overgedragen kunnen worden. De aanwezigheid 
van antistoffen betekent dat het bloed ziekteverwekkers zou kunnen bevatten. Het 
wordt dan niet gebruikt voor een transfusie. 
 

 
2p  25 Donorbloed wordt gescheiden in drie delen: bloedplasma, rode bloedcellen en 

bloedplaatjes. 
Iemand met rood beenmerg dat niet goed werkt, krijgt twee van deze delen door 
transfusie toegediend. 

 Welke twee delen ontvangt iemand van wie het beenmerg niet goed werkt? Leg je 
antwoord uit. 

 
2p  26 In sommige gevallen is transfusie met eigen bloed mogelijk. In vier weken tijd wordt dan 

eerst in totaal ongeveer twee liter bloed afgenomen. 
In de tekst worden drie groepen mensen genoemd die een bloedtransfusie kunnen 
krijgen. 

 Leg uit welke groep in aanmerking komt voor transfusie met eigen bloed. 
 

1p  27 In de afbeelding is het hart weergegeven.   
 

ijdens een transfusie worden bestanddelen van bloed toegediend via een ader, meestal 

m 

 
T
in de onderarm. Vanuit de arm stroomt het bloed terug naar het hart. 
In welk deel stroomt het bloed dan het hart binnen? 
A in de linkerboezem 
B in de linkerkamer 
C in de rechterboeze
D in de rechterkamer 
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PREI EN ONKRUID 
 
 

Akkerbouwers die prei telen hebben veel last van onkruid. Door de slanke vorm 
van de preiplant kan onkruid goed tussen de rijen preiplanten groeien. Als het 
onkruid niet bestreden wordt, is de opbrengst aan prei laag.     
 

 
1p  28  Leg uit dat door de slanke vorm van de preiplant andere planten goed kunnen 

opgroeien tussen de preiplanten. 
 

1p  29  Leg uit dat de opbrengst aan prei slecht is als er veel onkruid tussen de preiplanten 
groeit. 

 
2p  30 Onkruid kan bestreden worden met chemische mid

middelen zijn duur en veroorzaken vervuiling van
 Noem nog twee andere nadelen van het gebru

 
 

Biologische telers gebruiken geen 
herbiciden, maar bestrijden het onkruid door 
te wieden. De prei staat van eind mei tot 
november op het land. De eerste acht weken 
wordt het onkruid verwijderd met 
wiedmachines. Als de prei flink gegroeid is, 
heeft onkruid geen invloed meer op de 
opbrengst. Toch verwijderen de telers het 
onkruid tussen de preiplanten dan nog. Ze 
doen dat voordat het onkruid de kans krijgt 
om bloemen te vormen. Omdat de 
wiedmachines de preiplanten zouden 
beschadigen, wordt dan met de hand 
gewied.   
 
 

 
 

1p  31  Leg uit waardoor ook wiedmachines milieuvervuiling veroorzaken. 
 

1p  32  Leg uit waarom het onkruid verwijderd moet worden voordat het bloemen vormt. 
 

delen, zogenaamde herbiciden. Deze 
 bodem en water. 
ik van herbiciden. 
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WEEFSELS 
 

2p  33 In de afbeelding hieronder zijn stukjes van drie verschillende weefsels weergegeven.  
 

Dri

 
 ich de drie weefsels? 

Vul n. Gebruik elke naam één keer. 
 
 

 
Hieronder is onder andere een doorsnede door het hoofd afgebeeld. 

e plaatsen zijn aangegeven met cijfers.  

Op welke plaatsen in de afbeelding bevinden z
 het schema op de uitwerkbijlage i
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TIA 
 
 

Een TIA wordt ook wel een voorbijgaande beroerte genoemd. Het ontstaat als de 
bloedstroom naar de hersenen tijdelijk is verstoord. De oorzaak is meestal een 
bloedstolseltje dat even blijft steken in een kleine slagader in de hersenen. Er 
stroomt dan te weinig bloed naar een deel van de hersenen. Niet meer goed zien, 
verlammingen of spraakstoornissen kunnen onder andere het gevolg zijn. Meestal 
zijn deze verschijnselen na korte tijd weer verdwenen.  

 

 
 

1p  34 Welke bloeddeeltjes spelen vooral een rol bij het ontstaan van een bloedstolsel? 
A de bloedplaatjes 
B de rode bloedcellen 
C de witte bloedcellen 
 

2p  35 Een bloedstolseltje kan ontstaan in het hart of in een slagader als gevolg van een hart- of 
vaatziekte. Om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen, geeft de Hartstichting 

voor een gezonde leefwijze. Twee van zulke adviezen zijn: 
t  als vetten 

 Geef nog twee andere adviezen voor een gezonde leefwijze waardoor de kans op 
hart- en vaatziekten kleiner wordt. 

 
 

adviezen 
Ee  gezond, gebruik weinig vet en kies voor meervoudig onverzadigde vetten
worden gegeten. 

rink niet meer dan twee glazen alcohol per dag. D
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DUINEN 

ees eerst de bijlage met informatie 1 tot en met 5 en beantwoord dan vraag 36 tot en 
me
 

1p  36 Na
De

 
 

2p  37 it de tabel in informatie 1 blijkt dat tussen 1850 en 1990 een groot deel van de vochtige 
duinvalleien is verdwenen. Dit is vooral het gevolg van de drinkwaterwinning. 

 Bereken met behulp van de tabel hoeveel hectare (ha) aan vochtige duinvallei er in 
1990 was. 

 
1p  38 In informatie 2 staat dat de bladeren van helmplanten meestal zijn opgerold ter 

bescherming tegen uitdroging. 
 Noem nog een andere eigenschap uit de tekst waaruit blijkt dat de plant aangepast is 

aan een droog milieu. 
 

1p  39 In een helmblad bevinden zich vaatbundels met houtvaten en bastvaten. 
Welke letter in de afbeelding van informatie 2 geeft een deel van het blad aan met een 
vaatbundel? 

letter P 
 letter Q 

1p  40 htelijk voortplanten? En kan de plant zich ongeslachtelijk 

 alleen ongeslachtelijk 

1p  41 

1p  42 sia afgebeeld. 
? 

1p  43 it het bloemdiagram in informatie 3 zijn enkele kenmerken van een bloem van parnassia 
 leiden. 

 Uit welk kenmerk in het bloemdiagram kan afgeleid worden dat de bloem bestoven 
wordt door insecten? 

 
1p  44 De afname van de konijnenpopulatie heeft invloed gehad op het aantal tapuiten in de 

duinen. 
 Leg uit waardoor de populatiegrootte van de tapuiten kan worden beïnvloed door 

afname van het aantal konijnen. 
 
 
 
 

 
L

t 44. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 

ar aanleiding van informatie 1 en informatie 4 worden twee uitspraken gedaan. 
ze twee uitspraken staan op de uitwerkbijlage. 
Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist is of onjuist. 

U

A 
B
C letter R 
 
Kan helm zich geslac
voortplanten? 
A alleen geslachtelijk 
B
C zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk 
 

 Leg met behulp van informatie 1 uit, waardoor parnassia een zeldzame plant is 
geworden in de duinen. 

 
In informatie 3 staat een bloemdiagram van parnas

 Welke letter geeft het deel aan waarin de zaden zich na de bevruchting ontwikkelen
 
U
af te

66
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Bijlage VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deze bijlage bevat informatie. 
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DUINEN 
 
 
INFORMATIE 1 DUINGEBIEDEN 
 

et grootste deel van de Nederlandse kust bestaat uit duingebieden. De duinen beschermen het 

 en de 

nderingen 

vergelijking van de grootte van verschillende  

H
land tegen overstroming door de zee. Ook zijn ze van belang voor recreatie en voor 
drinkwaterwinning. Door verschillende factoren, zoals de invloed van de zee, de wind
samenstelling van de bodem is een unieke planten- en dierenwereld ontstaan.  
In de afgelopen 150 jaar zijn er, onder andere door invloeden van de mens, vera
opgetreden in de karakteristieke ecosystemen van de duinen (zie de tabel). 
 

ecosystemen in de duinen in 1850 en in 1990 
jaartal 1850 1990 
totaal oppervlak duinen (ha) 4 392.000 .000 
loofbos  7,1 % 12,8 %
naaldbos  0,0 % 15,4 %
struikgewas 11,9 % 23,1 %
open duinen  9,5 %  0,8 %
open water  1,2 %  1,8 %
vochtige duinvalleien 31,0 %  5,0 %
duinheide 11,9 % 12,8 %
overige ecosystemen 27,4 % 28,3 %

 
ron: Stichting Duinbehoud b
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INFORMATIE 2 HELM 
 
Helm is een grassoort die in de duinen voorkomt. Helm wordt vaak in de duinen aangeplant om 
zandverstuiving tegen te gaan. De plant vormt lange, sterk vertakte wortels en wortelstokken die 
diep in de bodem doordringen en zo het zand goed vasthouden. De bloeitijd is in het begin van de 
zomer. De bloempjes vormen samen een geelgroene aar. De lange, grijsgroene bladsprieten zijn 
meestal in de lengterichting opgerold, ter bescherming tegen uitdroging (zie de afbeelding).   
 

 
INFORMATIE 3 PARNASSIA 

arnassia is een plant die in vochtige duinvalleien voorkomt.  
bestoven door 

 

parnassiaplanten sterk afgenomen. Het is nu een zeldzame plant die 

m en een bloemdiagram van parnassia weergegeven. Een 

 
P
De bloemen van parnassia hebben vijf witte kroonblaadjes en worden vooral 
vliegen. Als de vruchten rijp zijn, springen ze open. De zaadjes zijn zo fijn als stof en worden
verspreid door de wind. 
Sinds 1900 is het aantal 
wettelijk beschermd wordt. 
In de afbeelding is een bloe
bloemdiagram geeft schematisch de bouw van een bloem weer.  
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6

INFORMATIE 4 KONIJNEN 
 
Konijnen voeden zich onder andere met grassen en takjes van jonge struiken. In de winter knagen 
ze vaak de buitenste laag van takken en van stammetjes af. Zo’n kaal geknaagde struik gaat 
dood. Zo zorgen konijnen ervoor dat de duinen niet overwoekerd worden door gras en 
struikgewas. 
Konijnen graven gangen en holen in de bodem. Deze holen worden ook door veel andere dieren 
als nest gebruikt, bijvoorbeeld door bergeenden en tapuiten (zie informatie 5). 
In verschillende duingebieden worden op vaste plekken enkele keren per jaar konijnen geteld.  Als 
gevolg van een besmettelijke virusziekte, de VHS ziekte, is het aantal konijnen in de duinen sinds 
1994 sterk afgenomen (zie het diagram).   
 

250
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50

0
1990 1992 1994 1996 1998 2000
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konijnen
per telling

 
 
INFORMATIE 5 VOGELS IN DE DUINEN 
 
In heel Nederland wordt door tellingen bijgehouden of vogelpopu
het diagram hieronder zijn resultaten van zulke tellingen weergegeven 
de duinen voorkomt.  
 
Tapuit   
 

laties toenemen of afnemen. In 
van een vogelsoort die in 

 
De tapuit is een vogel die broedt in de open duinen. Hij is ongeveer zo groot als een spreeuw en 
voedt zich vooral met insecten, spinnen en slakken. 
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BIOLOGIE CSE KB 2006-1 
 
UITWERKBIJLAGE 
 
 
 Naam kandidaat _______________________________ Kandidaatnummer ____________
 
6    
 

 
 
 
 
15 
 

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

 
33 
 

plaats in het hoofd naam van het weefsel 
1  
2  
3  

 
VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN  
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UITWERKBIJLAGE 
 
36 
 

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

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

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 
 

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:    

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0

opbrengst
(kg/m2)

aantal planten/m2

 
• 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 
 

Pagina: 935Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

600013-1-663c 5 

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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600051-2-663o 

Examen VMBO-KB 

2006 
 
 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

13.30 – 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
AARDBEIEN 
 
 

In de afbeelding is een aardbeiplant weergegeven. Een opengemaakte 
aardbeibloem is vergroot afgebeeld.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1p  1  Wat is de naam van deel P in de afbeelding? 

 
1p  2 In de afbeelding is een aantal delen van de aardbeibloem met een letter aangegeven. 

Welke letter geeft het deel aan waarin zich de zaadbeginsels bevinden? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 

Q

R

SP
T
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1p  3 Is bij een aardbeiplant geslachtelijke voortplanting mogelijk? En is ongeslachtelijke 

voortplanting mogelijk? 
A alleen geslachtelijke voortplanting 
B alleen ongeslachtelijke voortplanting 
C zowel geslachtelijke als ongeslachtelijke voortplanting 
 

2p  4 In Nederland wordt bij het telen van aardbeien steeds vaker biologische bestrijding 
gebruikt. Veel chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet meer toegestaan, omdat ze 
schadelijk zijn voor de gezondheid. 

 Noem nog twee andere nadelen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 
 
In een interview met een biologische aardbeienteler staat het volgende: 

 
 
“Voor de bestrijding van bladluizen op de aardbeiplanten gebruiken we 
lieveheersbeestjes en sluipwespen. Tegen een ander schadelijk insect, de trips, 
willen we gebruik gaan maken van roofwantsen.” 

 
 

2p  5 In het interview noemt de aardbeienteler zes soorten organismen die een voedselweb 
vormen. 

 Schrijf dit voedselweb van zes soorten organismen op. 
 
Soms vormen slakken een probleem bij de teelt van aardbeien. De aardbeienteler heeft 
een oplossing bedacht om slakken milieuvriendelijk te bestrijden. In het interview vertelt 
hij: 
 
 

“We hadden veel last van slakken, maar als biologische teler mag ik geen 
slakkenkorrels strooien. In een oud boek las ik dat egels uitstekende 
slakkenbestrijders zijn. We hebben nu vijftig egels rondlopen, en het is een groot 
succes. Volgend jaar willen we er 150 loslaten in de velden met aardbeiplanten. 
We hopen dat daardoor de oogst groter zal zijn.”

 
 

1p  6  Leg uit waardoor het loslaten van egels een grotere aardbeienoogst kan opleveren. 
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ENERGIE 
 

1p  7 Verbranding van energierijke stoffen levert energie op. Vooral koolhydraten zijn belangrijk 
als brandstof. 
Enkele voedingsmiddelen zijn: brood, melk, kaas en vlees. 
Welk van deze voedingsmiddelen bevat vooral veel koolhydraten? 
A brood 
B kaas 
C melk 
D vlees 
 

1p  8 Koolhydraten uit voeding worden afgebroken tot glucose. Glucose wordt omgezet in 
glycogeen en onder andere in de spieren opgeslagen. 

 Noem nog een ander orgaan waarin veel glycogeen wordt opgeslagen. 
 
 

Uit onderzoek blijkt dat de voeding van veel sporters te weinig koolhydraten en te 
veel vetten bevat.  
In een boek over voeding voor sporters staat de volgende aanbeveling: 
 
Let erop dat de energie die u uit uw voeding haalt voor 55-60% afkomstig is uit 
koolhydraten. 

 
 

2p  9 Lisette doet veel aan sport. Op een avond eet ze macaroni met kaassaus. 
 Voldoet deze maaltijd aan de hierboven genoemde aanbeveling? Leg je antwoord uit 

met een berekening. Gebruik de gegevens uit de onderstaande tabel. 

Analyse per 100 gram eetbaar gedeelte van het voedingsmiddel 

energie (kJ) maaltijd 
eiwit  vetten  koolhydraten 

boerenkool met worst   84 264 218 
goulash 151 452   33 
macaroni met 
kaassaus 

  84 188 151 

nasi goreng   84 188 502 
pannenkoeken 100 226 418 
pizza 151 565 268 
spaghetti bolognese   84 188 201 
zuurkool met worst   67 339 134 

 
1p  10 Als je gaat sporten, wordt glycogeen in het lichaam omgezet in glucose. Glucose wordt 

verbruikt bij de verbranding. 
Welke andere stof wordt er behalve glucose bij de verbranding verbruikt? 
A koolstofdioxide 
B water 
C zuurstof 
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AALSCHOLVERS 
 
 

In de duinen langs de Nederlandse kust bevinden zich enkele kolonies met 
aalscholvers. De vogels van deze kolonies voeden zich vooral met vis uit zee, 
zoals spiering en schol. 
Aalscholvers beginnen met voortplantingsgedrag in februari. Ongeveer eind maart 
vindt de paring plaats. 
De vogels maken hun nesten in bomen. Door het steeds maar afbreken van 
takken en bladeren voor het nest gaan deze bomen binnen vijf jaar dood. 
 

 
1p  11 Naar aanleiding van de tekst worden twee uitspraken gedaan. 

Deze twee uitspraken staan op de uitwerkbijlage. 
 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 

 
1p  12 Door het afbreken van takken en bladeren van een boom is er minder transport van water 

en zouten door de stam. Hierdoor kan zo’n boom niet goed meer groeien. 
 Geef nog een andere verklaring voor het feit dat een boom met veel minder bladeren 

niet goed kan groeien. 
 
 

In de afbeelding is een aalscholver weergegeven.     
 
 

 
 

1p  13  Noem een kenmerk uit de afbeelding waaruit blijkt dat een aalscholver een watervogel 
is. 
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COELIAKIE 
 
 

Iemand met de ziekte coeliakie is allergisch voor bepaalde eiwitten die ook wel 
gluten genoemd worden. Zulke eiwitten komen onder andere voor in 
graanproducten waarin meel van tarwe, rogge of gerst is verwerkt. In het lichaam 
van een coeliakie-patiënt treedt een afweerreactie op tegen gluten in het voedsel. 
Als gevolg van deze afweerreactie sterven cellen in het slijmvlies van de dunne 
darm af en verdwijnen de darmvlokken (zie de afbeelding). Hierdoor krijgt de 
patiënt onder andere gebrek aan vitaminen en mineralen, wat ernstige gevolgen 
voor de gezondheid kan opleveren.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1p  14  Leg uit waardoor het verdwijnen van darmvlokken tot gevolg heeft dat een patiënt een 

tekort aan vitaminen en mineralen krijgt. 
 

1p  15 Bij een onderzoek van het darmslijmvlies van een patiënt worden behalve slijmvliescellen 
ook cellen van onverteerde plantenresten aangetroffen. 
Enkele delen in en om een cel kunnen zijn: celkern, celmembraan en celwand. 
Welk van deze delen heeft een plantencel wel, maar een cel uit het darmslijmvlies niet? 
A een celkern 
B een celmembraan 
C een celwand 
 
 

stukje darmwand met darmvlokken stukje darmwand van een coeliakie-patiënt 
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1p  16 Patiënten met coeliakie moeten zich aan een streng dieet houden, en mogen geen 
producten eten waarin eiwitten zoals gluten voorkomen die de overgevoeligheid 
veroorzaken.    
In de afbeelding is een etiket van een voedingsmiddel weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Past deze kandijkoek in het dieet van een coeliakie-patiënt? Leg je antwoord uit met 
behulp van de afbeelding. 

 
 
BUIKHOLTE 
 

1p  17 In de afbeelding is de buikholte met enkele organen weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Is in de afbeelding de buikholte van een man of van een vrouw weergegeven? Leg je 
antwoord uit. 

 
2p  18 In de afbeelding is een aantal organen van het uitscheidingsstelsel weergegeven. 

Op de uitwerkbijlage staat een schema. 
 Vul in dit schema twee letters in, die organen van het uitscheidingsstelsel aangeven. 

Schrijf de naam van elk orgaan erachter. 
 

KANDIJKOEK 
Ingrediënten: Roggebloem, Glucosestroop, 
Fructose, Kandijsuiker 7%, Gemengde kruiden 
en specerijen, Rijsmiddel: E450A-E500-E503. 

Tenminste houdbaar 
tot: Zie sluiting 

Inhoud: 
450 gram 8 

Nanning BV 
Dedemsvaart716118 500227

P

Q
R

S

T

U

V
W

X
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FIJN STOF 
 

1p  19 Fijn stof in de lucht is een vorm van luchtvervuiling. Door menselijk handelen komt in 
Nederland gemiddeld per jaar zo’n 50 miljoen kg zeer fijn stof in de lucht terecht. Dit 
vormt eenderde deel van de totale hoeveelheid. Het overige deel is afkomstig uit de 
natuur en uit het buitenland. 

 Hoeveel miljoen kg fijn stof komt er totaal gemiddeld per jaar in de lucht terecht in 
Nederland? 

 
1p  20 Ingeademde stofdeeltjes kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals astma en 

bronchitis. 
Niet alle stof die ingeademd wordt bereikt de longen. 

 Leg uit waardoor niet alle ingeademde fijne stofdeeltjes in de longblaasjes 
terechtkomen. 

 
2p  21 In de afbeelding is een cirkeldiagram weergegeven. 

Het diagram laat zien dat verkeer een grote bijdrage levert aan de uitstoot van kleine 
stofdeeltjes in Nederland.    
 
Uitstoot van kleine stofdeeltjes per jaar in Nederland, veroorzaakt door menselijk 
handelen. 

 
 Hoeveel miljoen kg fijn stof wordt volgens het diagram gemiddeld per jaar in de lucht 

gebracht door het verkeer? Leg je antwoord uit met een berekening. 
 

1p  22 Gemotoriseerd verkeer draagt ook bij aan andere vormen van luchtvervuiling. Zo werken 
sommige uitlaatgassen als broeikasgassen. 
Versterking van het broeikaseffect wordt vooral veroorzaakt door toename van de 
hoeveelheid van één bepaald gas in de lucht. Dit gas bevindt zich ook in de uitlaatgassen 
van het verkeer. 

 Noem de naam van dit gas. 
 
 

overig

landbouw

huishoudens

industrie

verkeer
Legenda:
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APPELSCHURFT 
 
 

Appelschurft is een ziekte die bij appelbomen voorkomt. 
Het wordt veroorzaakt door een schimmel die onder andere de bladeren aantast. 
 

 
1p  23 In een blad dat is aangetast door appelschurft, bevinden zich bladcellen en 

schimmelcellen. In de afbeelding is een deel van een blad weergegeven.   
 

 
 Zijn in de afbeelding schimmelcellen te zien? Leg je antwoord uit. 

 
1p  24 Om besmetting met appelschurft te voorkomen, wordt appeltelers aangeraden om in de 

winter afgevallen bladeren op te ruimen. 
 Leg uit waardoor het opruimen van afgevallen bladeren kan meehelpen om de ziekte 

te voorkomen. 
 

2p  25 Door genetische modificatie is het onderzoekers gelukt om appelbomen te kweken die 
een gen bezitten van een bepaald erwtenras. Dit gen beschermt erwtenplanten tegen de 
schimmel die bij appelbomen schurft veroorzaakt. 
De onderzoekers zijn van plan een proef te doen om na te gaan of dit gen ook 
appelbomen beschermt tegen de schimmel. 

 Maak een werkplan voor zo’n onderzoek. 
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DE KUNSTNIER 
 
 

Als de nieren het bloed niet meer voldoende kunnen zuiveren, wordt het lichaam 
vergiftigd. Het bloed kan dan gezuiverd worden door een kunstnier. 
Dit noemt men nierdialyse.     
In de afbeelding is schematisch de werking van een kunstnier weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
A = filter waardoor het bloed teruggevoerd wordt naar het lichaam 
B = pomp waarmee het bloed uit het lichaam wordt gepompt 
C = buis waardoor het bloed door het apparaat stroomt; de wand is slechts voor  

 bepaalde stoffen doorlaatbaar 
D = vloeistof die afvalstoffen uit het bloed opneemt 
E = pomp die de vloeistof in D in beweging houdt 
 

 
1p  26  Op welke plaats bevat het bloed meer zouten: op plaats C of op plaats A?  

Leg je antwoord uit. 
 

1p  27 Slang P is aangesloten op een bloedvat dat het bloed terugvoert in de richting van het 
hart. 

 Is dit bloedvat een ader, een slagader of een haarvat? 
 

1p  28 Bevat het gezuiverde bloed dat de kunstnier verlaat glucose? En bevat het eiwitten? 
A alleen glucose 
B alleen eiwitten 
C zowel glucose als eiwitten 
 
 

P

A
B 

C

D

E
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HET MIDDENRIF 
 
 

Het middenrif speelt onder andere een rol bij de ademhaling. 
Eén van de organen die door het middenrif heen gaan, is de slokdarm. 
 

 
1p  29 In de afbeelding zijn enkele organen aangegeven met een letter.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met welke letter wordt de slokdarm aangegeven? 
A met letter P 
B met letter Q 
C met letter R 
 

1p  30 Naast het middenrif spelen ook de ribben een rol bij de ademhaling. 
In welke richting bewegen het middenrif en de ribben zich bij het inademen? 
A Zowel het middenrif als de ribben bewegen zich dan omhoog. 
B Het middenrif beweegt zich dan omhoog, de ribben omlaag. 
C Het middenrif beweegt zich dan omlaag, de ribben omhoog. 
D Zowel het middenrif als de ribben bewegen zich dan omlaag. 
 
 
 

P

Q

R
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WESPENSTEEK 
 
 

Als je door een wesp gestoken wordt, doet dat even pijn. 
De huid wordt dan rood en zwelt wat op. 
Dit wordt veroorzaakt door het gif dat de wesp in de huid brengt. 
 

 
1p  31 Na de wespensteek gaat het lichaam ook antistoffen maken. 

Hoe heten de bloeddeeltjes die antistoffen maken? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 

1p  32 Sommige mensen zijn zeer gevoelig voor het gif. Na een wespensteek kan dan een zeer 
ernstige reactie optreden, de zogenaamde anafylactische shock. Hierbij daalt de 
bloeddruk sterk. 
Door de verlaagde bloeddruk stroomt er onder andere minder bloed door de haarvaten 
van de hersenen en kan de patiënt bewusteloos raken. 

 Leg uit waardoor iemand bewusteloos kan raken als er plotseling minder bloed naar 
de hersenen wordt gevoerd. 

 
 
BANANEN 
 

2p  33 Als bananen worden geoogst, zijn ze nog groen. Na de oogst worden de groene bananen 
langzamerhand geel en rijp. Bananen produceren etheen. Dit gas bevordert de rijping. 
Gele bananen produceren meer etheen dan groene bananen. 
Bij een praktische opdracht wordt een proef gedaan om te onderzoeken hoe je groene 
bananen het snelst rijp kunt laten worden (zie de afbeelding).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In welke zak wordt een groene banaan het snelst rijp: in zak P of in zak Q? Of maakt 
het geen verschil? Leg je antwoord uit. 

 
 
 

groen 

groen 

geel 

groen 

zak P zak Q
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AMANDELEN 
 
 

Keel-, neus- en tongamandelen zijn een deel van het lymfestelsel. 
Door de amandelen stroomt lymfe. 
 

 
1p  34 Bevinden zich bloeddeeltjes in lymfe? 

A nee 
B ja, alleen bloedplaatjes 
C ja, alleen rode bloedcellen 
D ja, alleen witte bloedcellen 
 

1p  35 De keelamandelen bevinden zich links en rechts van de huig. 
In de afbeelding is een doorsnede van het hoofd weergegeven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke letter geeft het gebied aan waarin zich de keelamandelen bevinden? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 
 
 

P

Q

R
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TAND-EROSIE 
 
 

Naast cariës, dat door bacteriën wordt veroorzaakt, bestaat tand-erosie. 
We spreken van tand-erosie als het glazuurlaagje van tanden en kiezen oplost 
door zuren uit bijvoorbeeld vruchten en frisdranken. In ernstige gevallen kan zelfs 
het tandbeen aangetast worden. 
 
 

2p  36 In de afbeelding is een doorsnede door een tand weergegeven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Welke letter geeft het glazuur aan? En welke letter geeft het tandbeen aan? 
Schrijf je antwoord zó op: 
glazuur = letter ......................  
tandbeen = letter ...................  
 

1p  37 Speeksel gaat tand-erosie tegen, doordat het stoffen bevat die een beschermend laagje 
vormen op het gebit. Dit beschermlaagje verdwijnt gedeeltelijk door tandenpoetsen. 
Naast deze stoffen bevat speeksel nog andere stoffen. 
Bevat speeksel enzymen? En bevat speeksel bacteriedodende stoffen? 
A geen van beide 
B alleen enzymen 
C alleen bacteriedodende stoffen 
D zowel enzymen als bacteriedodende stoffen 
 
 
 

P

Q

R

S

T

U
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1p  38 Tand-erosie wordt vooral veroorzaakt door zuren in dranken. In de tabel staat een aantal 
dranken met hun zuurgraad. Hoe lager de zuurgraad, des te meer zuur een drank bevat. 
Dranken met een zuurgraad lager dan 4 kunnen tand-erosie veroorzaken. 
 

drank zuurgraad 
appelsap 2,8 
bier 4,3 
cola 2,7 
karnemelk 4,4 
limonadesiroop 3,0 
melk (halfvol) 6,8 
sinas 3,3 
sinaasappelsap 3,2 
thee 7,1 
water 7,0 
wijn 3,4 

 
Naar aanleiding van de bovenstaande informatie worden twee uitspraken gedaan. 
Deze twee uitspraken staan op de uitwerkbijlage. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p  39 Tand-erosie komt ook voor bij mensen die vaak last hebben van oprispingen uit de maag 
of bij mensen die vaak overgeven. 

 Leg uit waardoor er kans op tand-erosie is door oprispingen en overgeven van de 
maaginhoud. 

 
 
REPTIELEN 
 
Lees eerst de bijlage met informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 40 tot en 
met 47. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

1p  40 In informatie 1 staan afbeeldingen van vier verschillende soorten reptielen. 
Bij welke van deze dieren is de huid gebouwd zoals in tekening Q van informatie 2? 
A bij de mississipi-alligator en de anaconda 
B bij de mississipi-alligator en de drieklauw 
C bij de mississipi-alligator en de lappenkameleon 
D bij de drieklauw en de anaconda 
E bij de drieklauw en de lappenkameleon 
F bij de lappenkameleon en de anaconda 
 

1p  41 In informatie 3 is het hart van een hagedis afgebeeld. 
Enkele bloedvaten zijn met letters aangegeven. 
In welk bloedvat van een hagedis bevat het bloed de meeste zuurstof? 
A in bloedvat P 
B in bloedvat Q 
C in bloedvat R 
D in bloedvat S 
E in bloedvat T 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p  42 Op de uitwerkbijlage staat het hart van een hagedis uit informatie 3 afgebeeld. 
 Geef op de uitwerkbijlage met pijlen in bloedvat P en in bloedvat R de richting aan 

waarin het bloed stroomt. 
 

1p  43 In informatie 4 staat dat sommige soorten slangengif stolling van het bloed in de 
bloedvaten tot gevolg kunnen hebben. 
Welke bloeddeeltjes spelen de belangrijkste rol bij de bloedstolling? 
A de bloedplaatjes 
B de rode bloedcellen 
C de witte bloedcellen 
 

1p  44 Hoewel men geen fossielen gevonden heeft van het hart van een reuzenreptiel, gaat men 
er toch van uit dat het hart van Bèr ongeveer gebouwd was zoals het hart van een reptiel 
dat nu leeft. 

 Leg uit waardoor er van een orgaan zoals een hart geen fossielen gevormd worden. 
 

1p  45 In informatie 5 is de schedel van Bèr afgebeeld. 
Hoe lang is de schedel van Bèr ongeveer? 
A ongeveer 50 cm 
B ongeveer 100 cm 
C ongeveer 150 cm 
D ongeveer 200 cm 
 

1p  46 Uit het gebit van een dier kan afgeleid worden wat voor soort voedsel zo’n dier vooral eet. 
Wat voor soort voedsel zal Bèr vooral gegeten hebben? 
A vooral plantaardig voedsel 
B vooral dierlijk voedsel 
C zowel plantaardig als dierlijk voedsel 
 

1p  47 In informatie 6 is ook het skelet van een dinosauriër afgebeeld. 
Was deze dinosauriër een hoefganger, een teenganger of een zoolganger? 
A een hoefganger 
B een teenganger 
C een zoolganger 
 

einde  600051-2-663o* 
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 BIOLOGIE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze bijlage bevat informatie. 
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REPTIELEN 
 
 
INFORMATIE 1 VERSCHILLENDE GROEPEN 
 
In de afbeelding hieronder staan vier soorten reptielen afgebeeld. Elke soort behoort tot een 
bepaalde groep van de reptielen: dier 1 behoort tot de krokodillen, dier 2 tot de hagedissen,  
dier 3 tot de schildpadden en dier 4 tot de slangen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIE 2 DE HUID 
 
De huid van reptielen heeft een dikke hoornlaag. Bij slangen en hagedissen is deze laag 
dakpansgewijs geplooid (zie tekening P). Bij krokodillen en schildpadden vormt de hoornlaag 
schilden die naast elkaar liggen (zie tekening Q).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  mississipi-alligator 2  lappenkameleon 

3  drieklauw 4   anaconda 

hoornlaag 

hoornlaag 

P

Q
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INFORMATIE 3 ADEMHALING EN BLOEDSOMLOOP 
 
Reptielen ademen door longen (zie de afbeelding hieronder). Deze longen zijn eenvoudiger 
gebouwd dan de longen van de mens, maar nemen op dezelfde manier zuurstof op.    
 

 
Er zijn verschillen tussen het bloedvaatstelsel van een reptiel en dat van een mens, maar de 
namen van de overeenkomstige delen zijn gelijk. Bij de meeste groepen reptielen staan de linker 
en de rechter hartkamer met elkaar in verbinding, waardoor het bloed in beide kamers zich met 
elkaar mengt. Ook heeft een reptiel twee aorta’s: de rechter en de linker aorta (zie onderstaande 
afbeelding).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIE 4 GIFSLANGEN 
 
Alle slangen zijn vleeseters. Een aantal soorten slangen slikt de prooi levend in. Andere doden 
hun prooi door die te wurgen, weer andere door te bijten met giftanden. Sommige soorten 
slangengif tasten het zenuwstelsel aan, andere veroorzaken stolling van het bloed in de 
bloedvaten. 
Slangengif kan ook voor de mens dodelijk zijn. Na een beet van zo'n slang moet er onmiddellijk 
serum met antistoffen worden toegediend om het gif onschadelijk te maken. 
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INFORMATIE 5 FOSSIELEN 
 
Er zijn veel fossielen gevonden van reptielen die vroeger op aarde leefden. Zulke fossielen zijn 
versteende resten of afdrukken in steen van harde lichaamsdelen, zoals botten. 
In 1998 werden in Zuid-Limburg fossielen gevonden van een reuzenreptiel dat Bèr werd genoemd. 
Hij was ongeveer veertien meter lang en leefde volgens de tijdschaal van de evolutietheorie zo'n 
66 miljoen jaar geleden. 
Uit de fossiele resten heeft men afgeleid hoe het skelet van Bèr waarschijnlijk was opgebouwd.  
In de afbeelding hieronder is de schedel van Bèr weergegeven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIE 6 LAND- OF WATERDIEREN 
 
Uit de bouw van het skelet van poten van uitgestorven dieren kan men afleiden of de dieren op het 
land of in het water geleefd hebben. Zo wijst het skelet van een poot van Bèr (zie onderstaande 
afbeelding) erop dat deze in het water leefde. Uit het skelet van een andere reuzenreptiel, een 
dinosauriër, leidt men af dat dit dier een landdier geweest moet zijn.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIE 7 UITSTERVEN 
 
Uit de gevonden fossielen heeft men afgeleid, dat de reuzenreptielen, zoals Bèr en de 
dinosauriërs, vrij plotseling uitgestorven zijn. Men vermoedt, dat er in die tijd een enorme 
natuurramp is opgetreden. Wereldwijd ontstonden bosbranden en enorme stofwolken 
verduisterden maandenlang de zon. Hierdoor veranderde het klimaat en werd het kouder op 
aarde. Als gevolg van de kou stierven de reuzenreptielen vermoedelijk uit. 

600051-2-663b* 

0                            50 cm 

skelet van poot van Bèr 

 0                       0,5                    1 m 
skelet van een dinosauriër
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BIOLOGIE CSE KB 2006-2 
 
UITWERKBIJLAGE 
 
 
 
 
11 
 

uitspraak juist onjuist 

De aalscholver is een consument.   

Uit de gegevens in de tekst kan een voedselketen worden 
samengesteld. 

 
  

 
 
18 
 
letter naam van het orgaan van het uitscheidingsstelsel 
  
  

 
 
38 
 

uitspraak juist onjuist 

Tand-erosie kun je tegengaan door goed je tanden te poetsen.   

Door het drinken van veel cola heb je meer kans op tand-erosie 
dan door het drinken van evenveel karnemelk.   

 
 
42   

Naam kandidaat _______________________________ Kandidaatnummer ____________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 BIOLOGIE CSE KB 
 
 

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 56 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
AARDBEIEN  || 
 

 1 maximumscore 1 
kelkblad 
 

 2 B 
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden:  

 het optreden van accumulatie 
 het doden van niet schadelijke dieren 
 het optreden van milieuvervuiling 
 het optreden van resistentie 

 
per juist antwoord 1 
 

 5 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist voedselweb:    
 

 
• de zes genoemde organismen staan op de juiste plaats in het voedselweb 1 
• de relaties tussen de door de kandidaat genoteerde organismen zijn op de juiste 

manier met pijlen aangegeven 1 
 

 6 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de egels slakken eten (die aardbeienbladen/aardbeien 
opeten). 
 
ENERGIE  || 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 1 
de lever 
 

Vraag Antwoord Scores

aardbeiplant bladluis

trips roofwants

lieveheersbeestje

sluipwesp
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 2 
Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat de energiewaarde van de koolhydraten niet voldoet 
aan de aanbevolen verhouding. 
 
voorbeeld van een juiste berekening: 
koolhydraten: 151 : 4,23 = 35,7 / 36 % van de totale energiewaarde 
 
• de juiste getallen uit de voedingsmiddelentabel gebruikt 1 
• een juiste berekening van de percentages van de totale energiewaarde én een juiste 

conclusie 1 
 

 10 C 
 
AALSCHOLVERS || 
 

 11 maximumscore 1 
een juist ingevulde tabel: 
 

uitspraak juist onjuist 

De aalscholver is een consument. X  

Uit de gegevens in de tekst kan een voedselketen worden 
samengesteld. 

 
 X 

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

 12 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er dan minder fotosynthese is / minder energierijke 
stoffen worden geproduceerd. 
 

 13 maximumscore 1 
zwemvliezen 
 
COELIAKIE  || 
 

 14 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 

 Het oppervlak van de darmwand wordt kleiner. 
 Er worden minder vitaminen en mineralen opgenomen. 

 
 15 C 

 
 16 maximumscore 1 

Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat er roggebloem in de koek is verwerkt (en daarin 
bevinden zich eiwitten die de overgevoeligheidsreactie opwekken). 
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Vraag Antwoord Scores

BUIKHOLTE  || 
 

 17 maximumscore 1 
Van een vrouw, met een uitleg waaruit blijkt dat in de afbeelding de baarmoeder / 
eileiders / eierstokken / vrouwelijke voortplantingsorganen te zien is / zijn. 
 

 18 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste organen: 

 Q - nier 
 T - urineleider 
 X - urineblaas 

 
per juist ingevulde letter én naam 1 
 
FIJN STOF  || 
 

 19 maximumscore 1 
150 (miljoen kg) 
 

 20 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat een deel van het ingeademde stof opgevangen wordt door 
de slijmvliezen in de luchtwegen. 
 

 21 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
0,45 x 50  = 22 / 22,5 / 23 (miljoen kg) 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 

 22 maximumscore 1 
koolstofdioxide 
 
APPELSCHURFT || 
 

 23 maximumscore 1 
Nee, met een uitleg waaruit blijkt dat schimmelcellen geen bladgroenkorrels bevatten. 
 

 24 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat besmetting kan optreden door sporen van schimmels in de 
afgevallen bladeren. 
 

 25 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist werkplan: 
• een groep appelbomen mét en een groep appelbomen zonder het ‘nieuwe’ gen laten 

opgroeien 1 
• de aantasting door appelschurft in beide groepen vergelijken 1 
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Vraag Antwoord Scores

DE KUNSTNIER  || 
 

 26 maximumscore 1 
Op plaats C, met een uitleg waaruit blijkt dat het bloed dan nog niet gezuiverd is. 
 

 27 maximumscore 1 
een ader 
 

 28 C 
 
HET MIDDENRIF  || 
 

 29 C 
 

 30 C 
 
WESPENSTEEK  || 
 

 31 C 
 

 32 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er dan minder zuurstof / voedingsstoffen naar de hersenen 
wordt / worden gevoerd. 
 
BANANEN  || 
 

 33 maximumscore 2 
• zak Q 1 
• uit de uitleg moet blijken dat in zak Q meer etheen wordt geproduceerd dan in zak P 1 
 
AMANDELEN  || 
 

 34 D 
 

 35 A 
 
TAND-EROSIE  || 
 

 36 maximumscore 2 
• glazuur = letter P 1 
• tandbeen = letter Q 1 
 

 37 D 
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Vraag Antwoord Scores

 38 maximumscore 1 
een juist ingevulde tabel: 
 

uitspraak juist onjuist 

Tand-erosie kun je tegengaan door goed je tanden te poetsen.  X 

Door het drinken van veel cola heb je meer kans op tand-erosie dan 
door het drinken van evenveel karnemelk. X  

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

 39 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de maaginhoud zuur bevat. 
 
REPTIELEN  || 
 

 40 B 
 

 41 E 
 

 42 maximumscore 2 
twee juist getekende pijlen: 
• in bloedvat P een pijl in de richting van de rechterboezem 1 
• in bloedvat R een pijl die aangeeft dat het bloed uit het hart wegstroomt 1 
 

 43 A 
 

 44 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat hartweefsel zacht is (waardoor het niet fossiliseert). 
 

 45 C 
 

 46 B 
 

 47 B 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 

600051-2-663c* 
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500010-1-651o 

Examen VMBO-KB 

2005 
 
 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 1 juni

13.30 – 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
ORGAANSTELSELS 
 
 

In de afbeelding hieronder zijn delen van verschillende orgaanstelsels weergeven. 
Een aantal organen is met cijfers aangegeven.     

 
 

2p  1  Geef de cijfers en de bijbehorende namen van twee organen uit de afbeelding die 
behoren tot het verteringsstelsel. 

 
2p  2 Op de uitwerkbijlage staat een tabel. 

 Geef in de tabel op de uitwerkbijlage aan met welk cijfer het hart en een armspier 
worden aangegeven. Vul ook de namen van de orgaanstelsels in waartoe deze 
organen behoren. 
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BIJSCHILDKLIEREN 
 
 

In de afbeelding hieronder is onder andere de achterzijde van het strottenhoofd 
met de schildklier weergegeven. 

 
 

1p  3 Achter de schildklier bevinden zich bij de mens vier bijschildkliertjes. Deze kliertjes maken 
een hormoon dat de hoeveelheid calcium (kalkzouten) in het bloed regelt. 
Calcium is vooral belangrijk voor de opbouw van een bepaald orgaanstelsel. 

 Welk orgaanstelsel is dit? 
 

1p  4 Bij een patiënt is er een afwijking aan één van de bijschildkliertjes, waardoor dit kliertje te 
veel hormoon maakt. Het kliertje moet tijdens een operatie verwijderd worden. 
Vóór de operatie wordt eerst een CT-scan, een soort röntgenfoto, gemaakt van de hals. 
De afbeelding hieronder is zo’n foto waarop een dwarsdoorsnede van een deel van de 
hals is te zien.  
 

 
Welk orgaan bevindt zich op de plaats die aangegeven is met P?    
A de luchtpijp 
B de slokdarm 
C het ruggenmerg 
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ADEMHALING BIJ PAARDEN 
 
 

Paarden kunnen niet door hun mond ademen. Ze ademen alleen door hun neus. 
Het gehemelte is lang en zacht en sluit achter in de mond de luchtwegen af (zie de 
afbeelding hieronder).  

 
 

2p  5 Mensen kunnen wel door de mond ademen, maar ademhalen door de neus heeft een 
aantal voordelen. 

 Noem twee voordelen van het ademhalen door de neus. 
 

1p  6 Als een paard inademt, gaat de lucht de luchtpijp in. Net als bij de mens vertakt de 
luchtpijp zich. 

 Hoe heten de eerste twee vertakkingen van de luchtpijp? 
 

1p  7 Bij paarden kan een afwijking voorkomen die cornage wordt genoemd. 
De stembanden werken dan niet meer goed en als de lucht langs de stembanden stroomt, 
ontstaat een hoog geluid. 
Cornage ontstaat door een beschadiging van uitlopers van zenuwcellen die impulsen 
geleiden naar spieren in het strottenhoofd. 

 Zijn de zenuwcellen die hierboven genoemd worden bewegingszenuwcellen of 
gevoelszenuwcellen? Leg je antwoord uit. 
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BEENMERG 
 

1p  8 Bloeddeeltjes worden gevormd in het rode beenmerg. In de afbeelding is een 
lengtedoorsnede van een dijbeen weergegeven.    
 

 
Welke letter geeft de plaats aan waar het rode beenmerg zich bevindt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p  9 Het vermogen van het beenmerg om bloeddeeltjes te maken, neemt af naarmate je ouder 
wordt. De afname is in verschillende botten niet gelijk (zie de afbeelding).     
 

 
 In welk bot worden bij iemand die ouder is dan 25 jaar geen bloeddeeltjes meer 

gemaakt? Gebruik de gegevens uit het diagram. 
 
 

100

75

50

25

percentage
bloedcellen

jaren

Legenda:
            wervelkolom
            borstbeen
            ribben
            dijbeen
            scheenbeen

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 30 40 50
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BOLLETJESSLIKKERS 
 

1p  10 Sommige smokkelaars vervoeren drugs in hun lichaam. De drugs, meestal cocaïne, 
worden verpakt in de vorm van bolletjes van een paar centimeter groot, die worden 
ingeslikt. Als zo’n ingeslikt bolletje kapot gaat, komt de cocaïne in het bloed van de 
smokkelaar terecht. De bloeddruk stijgt dan snel en bloedvaten verkrampen door het 
plotseling samentrekken van kringspieren in de wand. Het gevolg kan een hartinfarct of 
een herseninfarct zijn. 

 Leg uit dat door verkramping van bloedvaten een herseninfarct kan ontstaan. 
 

1p  11 Als een bolletje in de dunne darm is geknapt, komt de cocaïne onder andere terecht in de 
hersenen. 
In de afbeelding is schematisch de bloedsomloop van de mens weergegeven.     
 

 
Komt de cocaïne op weg van de dunne darm naar de hersenen door een holle ader? En 
komt de cocaïne dan door een longader? 
A door geen van beide bloedvaten 
B alleen door een holle ader 
C alleen door een longader 
D zowel door een holle ader als door een longader 
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1p  12 Een ander gevaar voor de gezondheid van de bolletjesslikker is, dat de bolletjes in het 
verteringskanaal kunnen blijven steken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren vóór de 
maagportier of vóór de klep van Bauhini. De klep van Bauhini bevindt zich bij de overgang 
van de dunne darm naar de dikke darm. 
In de afbeelding is een deel van het verteringskanaal weergegeven.     
 

 
Welke letter in de afbeelding geeft de plaats van de klep van Bauhini aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

2p  13 Als ingeslikte bolletjes vóór de klep van Bauhini blijven steken, kan de inhoud van de 
dunne darm niet meer doorstromen naar de dikke darm. Daarom eet en drinkt een 
smokkelaar ná het slikken van de bolletjes bijna niets. Maar de dunne darm kan ook 
openbarsten door het ophopen van vocht dat door bepaalde organen wordt geproduceerd. 

 Noem twee verschillende organen die vocht produceren dat in het verteringskanaal 
terechtkomt. 
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INFECTIEZIEKTEN 
 
Op een internet site van de GGD is de volgende tekst te lezen. 
 
 

1 Infectieziekten zijn besmettelijke ziekten die kunnen ontstaan nadat 
ziekteverwekkers, meestal micro-organismen, het lichaam zijn 
binnengedrongen.  

2 Ziekteverwekkers kunnen niet zomaar het lichaam binnendringen. Ze 
worden onder andere tegengehouden door de huid of door de slijmvliezen. 
Lukt het om toch binnen te dringen, dan wil dat nog niet zeggen dat je ook 
ziek wordt.  

3 Na een infectie zetten afweercellen en antistoffen de aanval tegen de 
binnendringers in. Het duurt enige tijd voordat zo’n afweerreactie van het 
lichaam goed op gang komt. Gedurende deze periode vermenigvuldigen de 
ziekmakende organismen zich wel, maar er zijn er dan nog te weinig om je 
ziek te maken. De tijd tussen de besmetting en de eerste 
ziekteverschijnselen wordt de incubatietijd genoemd.  

 
 

2p  14 In alinea 1 wordt gesproken over micro-organismen. 
 Noem twee groepen micro-organismen die ziekten kunnen veroorzaken. 

 
1p  15 In alinea 2 staat dat slijmvliezen ziekteverwekkers tegenhouden. Dit geldt onder andere 

voor de slijmvliezen van het verteringskanaal. Ziekteverwekkers worden in het 
verteringskanaal ook onschadelijk gemaakt door stoffen in verteringssappen. 

 Noem een verteringssap dat stoffen bevat die ziekteverwekkers doden. 
 

1p  16 Tijdens de incubatietijd van een infectieziekte (laatste regel van alinea 3) zijn er geen 
ziekteverschijnselen. 
Veel infectieziekten zijn besmettelijk. 

 Leg uit dat tijdens de incubatietijd van zo’n besmettelijke ziekte, de ziekte kan worden 
overgedragen op andere personen. 
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MAAGZWEER 
 
 

Een maagzweer is een wondje in de maagwand. 
Het kan flink wat pijn veroorzaken. 

 
 

1p  17 Zo’n zweer bevindt zich meestal bij de maagportier, een kringspier aan het eind van de 
maag. 

 Gaat er meer of minder voedsel vanuit de maag naar de twaalfvingerige darm als de 
maagportier zich samentrekt? Leg je antwoord uit. 

 
1p  18 Een maagzweer wordt meestal veroorzaakt door de bacterie H. pylori. 

Tijdens een maagonderzoek wordt bij een patiënt wat weefsel van een maagzweer 
weggenomen. In de afbeelding hieronder zijn enkele cellen weergegeven die in dit 
weefsel aangetroffen worden.  
 

 
Kunnen deze cellen bacteriën zijn? En kunnen het cellen van de patiënt zijn? 
A Het kunnen geen bacteriën zijn, maar wel cellen van de patiënt. 
B Het kunnen wel bacteriën zijn, maar geen cellen van de patiënt. 
C Het kunnen zowel bacteriën als cellen van de patiënt zijn. 
 
 
WINTERRUST 
 
 

De Grizzlybeer heeft in de zomer een lichaamstemperatuur van ongeveer  
37 oC. In de winter liggen de dieren meestal in hun holen te slapen.  
Hun lichaamstemperatuur daalt dan tot ongeveer 31 oC.  
Af en toe verlaten ze hun hol om voedsel te zoeken.

 
 

1p  19 Als de beer tijdens de winterrust ligt te slapen, is ook de hartslagfrequentie anders dan 
tijdens het slapen in de zomer. 

 Is het aantal hartslagen per minuut dan groter of kleiner dan in de zomer? Leg je 
antwoord uit. 

 
1p  20 Vóór de winter slaat de Grizzlybeer een vetvoorraad op in zijn lichaam. 

Waar wordt in het lichaam veel vet opgeslagen? 
A in de opperhuid 
B in de lederhuid 
C in het onderhuids bindweefsel 
 

1p  21 Het opgeslagen vet dient onder andere als reservevoedsel. 
 Noem nog een andere functie van de vetvoorraad. 
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NIERSTENEN 
 
 

Als bepaalde stoffen in de urine niet goed oplossen, klonteren ze samen en 
ontstaan er nierstenen. Nierstenen ontstaan vooral in het nierbekken. Kleine 
nierstenen worden meestal met de urine afgevoerd en veroorzaken geen 
problemen. 
In de afbeelding hieronder is een deel van het uitscheidingsstelsel weergegeven.   

 

 
 

2p  22 Als kleine nierstenen worden uitgeplast, passeren ze enkele delen van het 
uitscheidingsstelsel.  

 Welke delen van het uitscheidingsstelsel passeren nierstenen die uitgeplast worden 
achtereenvolgens? 

Schrijf je antwoord zo op: 
nierbekken  ………………….. …………………….. ……………………….. 
 

1p  23 Om de afvoer van kleine nierstenen te bevorderen, wordt aangeraden veel te drinken.  
 Leg uit waardoor veel drinken het afvoeren van niersteentjes bevordert. 
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ONTBIJTEN 
 
 

Scholieren blijken regelmatig het ontbijt over te slaan of slecht te ontbijten. 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD in Amsterdam heeft een 
onderzoek gedaan naar de ontbijtgewoonten van schoolkinderen. 
Hierbij werden kinderen ingedeeld in drie groepen: geen ontbijt, slecht ontbijt en 
goed ontbijt. 
Een deel van de resultaten van het onderzoek staat in onderstaande tabel.  
Een ontbijt wordt slecht genoemd als het alleen bestaat uit thee, koffie, water of 
frisdrank, en soms wat snoep. 

 
Leeftijdsgroep 
 

Geen ontbijt (%) Slecht ontbijt (%) 

5-6 jarigen 2,2 3,8 
11-12 jarigen 4,8 8,1 
13-15 jarigen 14,7 10,0 

 
 

2p  24 In de tabel staat niet vermeld hoeveel procent van elke groep wel goed heeft ontbeten. 
 Hoeveel procent van de kinderen uit de groep van 13-15 jarigen heeft wel goed 

ontbeten? Leg je antwoord uit met een berekening waarbij je gegevens uit de tabel 
gebruikt. 

 
1p  25 De voedingswijzer (zie onderstaande afbeelding) is een hulpmiddel voor het samenstellen 

van een gezonde maaltijd.    

 
Het ontbijt van Janneke bestaat uit twee bruine boterhammen met boter, kaas en ham. 
Dit ontbijt voldoet niet aan de richtlijnen van de voedingswijzer. 
Waarmee zou Janneke haar ontbijt moeten aanvullen, zodat het wel aan de richtlijnen 
van de voedingswijzer voldoet? 
A met een gekookt ei 
B met een glas melk 
C met een glas sinaasappelsap 
D met een kopje thee met suiker 
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OORMIJTEN 
 
 

Veel oorontstekingen bij honden en katten worden veroorzaakt door oormijten. 
Oormijten zijn microscopisch kleine diertjes. Ze leven in de uitwendige 
gehoorgangen van honden en katten. Ze voeden zich met oorsmeer en 
huidschilfers. Door hun aanwezigheid prikkelen ze het oor van de hond of kat tot 
de productie van extra oorsmeer. Hierin leggen de oormijten eitjes, die na 
ongeveer twee weken uitkomen. 
In de afbeelding hieronder is schematisch een doorsnede van het oor van een 
hond weergegeven.

 

 
 

1p  26 Welke letter geeft het deel aan waarin (volgens bovenstaande tekst) oormijten vooral 
leven? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p  27 Om oormijten te bestrijden, brengt de dierenarts een zalf in de gehoorgangen aan bij de 
hond of kat. Deze zalf doodt alleen de volwassen oormijten. 

 Leg uit dat deze zalf 14 dagen lang moet worden aangebracht. 
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POLIO 
 
 

Polio of kinderverlamming is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door 
een virus. Het virus kan door hoesten overgebracht worden. Na een infectie 
vermenigvuldigt het virus zich in de slijmvliezen van de keel en van het 
verteringskanaal. Met het bloed en via zenuwbanen kan het virus terechtkomen in 
de hersenstam en in bewegingszenuwcellen in het ruggenmerg.  
 
De afbeelding geeft onder andere een deel van het zenuwstelsel weer.    

 
 

1p  28 Welke letter geeft de hersenstam aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p  29 Onderstaande afbeelding geeft een dwarsdoorsnede van het ruggenmerg weer waarin 
schematisch drie zenuwcellen zijn getekend. De pijlen geven aan in welke richting 
impulsen geleid worden.   
 

 
Welke letter geeft een bewegingszenuwcel aan?  
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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ZIEKTE VAN MENIÈRE 
 
 

Bij de ziekte van Menière is onder andere het evenwichtszintuig aangetast. 
Patiënten hebben last van duizeligheid en vallen soms om. Ook klagen ze over 
oorsuizingen en slechthorendheid. Onderzoek heeft aangetoond dat de ziekte 
veroorzaakt wordt door veranderingen in het slakkenhuis van het oor. 
In de afbeelding is een tekening van onder andere het gehoororgaan te zien.    

 

 
 

1p  30 Welke letter geeft het deel aan waarin zich het evenwichtszintuig bevindt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p  31  Noem een functie van het slakkenhuis. 
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VITILIGO 
 
 

Vitiligo is een aandoening waarbij onder andere de huid wit wordt, doordat 
pigmentcellen afsterven. Hierdoor ontstaan witte plekken in de huid.    

 
 

1p  32 In de afbeelding hieronder is schematisch onder andere een stukje huid weergegeven.     
 

 
In welk deel bevinden zich de pigmentcellen die bij Vitiligo afsterven? 
A in deel P 
B in deel Q 
C in deel R 
 

1p  33  Tegen welke schadelijke invloed uit het milieu beschermt het pigment in de huid? 
 
 

Pagina: 982Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

500010-1-651o 16 ga naar de volgende pagina 

LICHAAMSLENGTE 
 

1p  34 Niet iedereen wordt even lang. Hoe lang je wordt, hangt onder andere af van je erfelijke 
aanleg. 

 Noem nog een andere factor waar het van af hangt hoe lang je wordt. 
 

2p  35 De afbeelding hieronder is een oude foto van 176 soldaten. Ze zijn in groepen ingedeeld 
afhankelijk van hun lengte (zie de tabel). Op de foto staan ze achter een bordje met hun 
lengte.     
 

 
 Maak een staafdiagram op het grafiekpapier van de uitwerkbijlage. Gebruik de 

gegevens van de soldaten van 174 cm en langer. 
 

1p  36  Hoeveel soldaten in de afbeelding zijn 186 cm of langer? 
 

1p  37 Gemiddeld genomen begint de puberteit bij 
jongens in Nederland als ze elf jaar zijn. Bij 
sommige kinderen raakt die ontwikkeling 
verstoord. Daardoor komen zij eerder in de 
puberteit, soms al vóór hun achtste jaar. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de hypofyse niet goed werkt. 
De afbeelding hiernaast is een doorsnede van het 
hoofd.     
Welke letter in de afbeelding geeft de hypofyse 
aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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1p  38 Als kinderen in de puberteit komen, gaan ze sneller groeien dan vóór die tijd. Deze 
plotselinge toename in groei wordt de ‘groeispurt’ genoemd. 
In het diagram hieronder is de groei weergegeven van twee jongens: Adiel en Rob. 
Adiel heeft een hypofyse die normaal werkt. 
Rob is eerder in de puberteit gekomen door een niet goed werkende hypofyse.  
     

 
Uit het diagram blijkt dat een jongen zoals Rob, die eerder in de puberteit komt, eerder 
een groeispurt heeft dan een jongen met een normaal werkende hypofyse. 

 Leid uit het diagram nog een verschil in groei af tussen deze twee jongens. 
 
 
BEROEPSZIEKTEN 
 
Lees eerst de bijlage met informatie 1 tot en met 4 en beantwoord dan vraag 39 tot en 
met 49. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

1p  39 Naar aanleiding van het diagram in informatie 1 worden twee uitspraken gedaan. 
Deze twee uitspraken staan op de uitwerkbijlage. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 

2p  40 In de tabel in informatie 1 staat het aantal meldingen van beroepsziekten in enkele 
bedrijfstakken in het jaar 2000. 

 Hoeveel procent van deze meldingen waren meldingen van beroepsziekten in het 
onderwijs? Leg je antwoord uit met een berekening. 

 
2p  41 In informatie 2 worden enkele beroepsziekten van de longen genoemd. 

 Welke van deze beroepsziekten is besmettelijk? Leg je antwoord uit. 
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1p  42 In de afbeelding is schematisch onder andere het ademhalingsstelsel weergegeven.     
 

 
Welke letter geeft een bronchiole aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p  43 Men heeft ontdekt dat door bijen los te laten in kassen, de arbeidsomstandigheden in de 
paprikateelt verbeterd kunnen worden. Na het loslaten van bijen (zie de afbeelding) neemt 
het aantal allergische reacties bij werknemers met een paprikalong af.     

 
 Leg uit waardoor het aantal allergische reacties bij werknemers met een paprikalong 

kleiner wordt, als er bijen in de kassen rondvliegen. 
 

2p  44 Als bij een patiënt met een paprikalong een allergische reactie optreedt, vernauwen de 
bronchiolen zich. 

 Noem twee stoffen die de bronchiolen nauwer laten worden. Gebruik hiervoor 
informatie 2. 

 
1p  45 Werknemers in de gezondheidszorg worden ingeënt tegen hepatitis B. 

Als gevolg van zo'n inenting gaan bepaalde bloeddeeltjes antistoffen produceren. 
 Hoe heten de bloeddeeltjes die antistoffen produceren? 
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1p  46 Sinds 1976 zijn artsen verplicht alle gevallen van hepatitis B te melden. De resultaten van 
de meldingen tot het jaar 2000 staan weergegeven in het diagram.     
 

 
In het diagram is te zien dat het aantal gevallen van hepatitis B sinds 1981 sterk is 
afgenomen. Uit de informatie kan afgeleid worden wat een oorzaak is voor deze afname. 

 Noem deze oorzaak. 
 

1p  47 In de informatie worden verschillende beroepsziekten genoemd. 
Welke ziekte wordt veroorzaakt door een virus? 
A hepatitis B 
B paprikalong 
C tuberculose 
 

1p  48 Uit de informatie blijkt dat bij het ontstaan van RSI onder andere het spierstelsel en het 
zenuwstelsel betrokken zijn. 
Welke twee andere orgaanstelsel spelen hierbij ook een rol volgens de tekst? 
A het ademhalingsstelsel en het bloedvatenstelsel 
B het ademhalingsstelsel en het bottenstelsel 
C het bloedvatenstelsel en het bottenstelsel 
 

1p  49 Bij RSI denken veel mensen aan het werken met computers. 
 Leg uit dat RSI ook kan ontstaan bij het werken aan een lopende band. 
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BEROEPSZIEKTEN 
 
 
INFORMATIE 1 ONDERZOEK NAAR BEROEPSZIEKTEN IN NEDERLAND 
 
Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die hoofdzakelijk het gevolg is van arbeid of 
arbeidsomstandigheden. 
Er is in drie bedrijfstakken een onderzoek gedaan naar vier groepen beroepsziekten. Men heeft 
onderzocht hoe groot het percentage zieke werknemers is dat te maken heeft met een 
beroepsziekte uit zo’n groep (zie het diagram).      
 

 
 
De tabel hieronder geeft een overzicht van het aantal meldingen van beroepsziekten in enkele 
bedrijfstakken in het jaar 2000. 
 

Bedrijfstak Aantal meldingen 
van beroepsziekten 

bouwnijverheid   664 
financiële instellingen   179 
gezondheidszorg   751 
horeca     51 
industrie 1574 
landbouw, jacht en bosbouw     97 
onderwijs   373 
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INFORMATIE 2 LONGZIEKTEN 
 
Als mensen op hun werk veel in aanraking komen met stoffen waarvoor ze overgevoelig zijn, 
kunnen ze een longziekte oplopen. Zulke stoffen veroorzaken dan een allergische reactie van de 
bronchiolen (zie de afbeelding hieronder). Bronchiolen zijn de kleinste vertakkingen van de 
luchtwegen in de longen.     
 

 
De paprikalong is zo’n beroepsziekte en wordt veroorzaakt door stuifmeel van paprikaplanten. 
Deze aandoening komt veel voor bij werknemers in de paprikateelt. 
In de voedingsmiddelenindustrie wordt veel met enzymen gewerkt. Zo wordt in bakkerijen een 
bepaald enzym aan het meel toegevoegd. Dit enzym blijkt na inademing bij sommige werknemers 
ook een allergische reactie van de ademhalingsorganen op te wekken. 
Een andere longziekte is tuberculose. Mensen die in de gezondheidszorg werken, lopen het risico 
besmet te raken met de bacterie die deze ziekte veroorzaakt. Zo’n bacterie kan door hoesten 
worden overgebracht. 
 
 
INFORMATIE 3 LEVERZIEKTEN 
 
Hepatitis is een verzamelnaam voor verschillende soorten ontstekingen van de lever. 
Vooral mensen die door hun werk veel in aanraking komen met bloed, lopen het risico besmet te 
raken met een virus dat hepatitis B veroorzaakt. 
Sinds 1981 bestaat er een vaccin tegen hepatitis B, waarmee onder andere werknemers in de 
gezondheidszorg ingeënt worden. 
In een brochure van de GGD staat weergegeven hoe besmetting met hepatitis B kan plaatsvinden 
(zie de afbeelding).      
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INFORMATIE 4 RSI 
 
RSI, ook wel “muisarm” of “toetsenbordziekte” genoemd, is de afkorting van Repetitive Strain 
Injury. Mensen met RSI hebben vaak pijn in de polsen, de nek en de schouders. Bij langdurig 
werken op een toetsenbord worden door de handen en de vingers steeds dezelfde bewegingen 
gemaakt. Door wrijving tussen pezen, botten en spieren bij zulke bewegingen kunnen 
ontstekingen in de vingers en de polsen ontstaan. Als iemand bij dit soort werk in een verkeerde 
houding zit, zijn de spieren in de nek en de schouders voortdurend aangespannen. Doordat 
afvalstoffen dan onvoldoende met het bloed worden afgevoerd, ontstaat pijn in deze spieren. 
Om RSI-problemen bij computergebruik te voorkómen, moet onder andere gelet worden op de 
werkhouding.  
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BIOLOGIE CSE KB 2005-1 
 
UITWERKBIJLAGE  
 
 
 
 
2 
 

orgaan cijfer naam van het orgaanstelsel 
hart   
armspier   

 
 
35    
 

 
 
39 
 

uitspraken juist onjuist 
In alle drie de bedrijfstakken komen aandoeningen van het 
houding- en bewegingsapparaat het meeste voor. 

  

In alle drie de bedrijfstakken komen huidaandoeningen voor.   
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ___________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

oooo oooo 

lengte (in cm)
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Correctievoorschrift VMBO KB 

2005 
tijdvak1

 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 
 

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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
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 60 scorepunten worden 
behaald. 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
ORGAANSTELSELS || 
 

 1 maximumscore 2 
• 3 = (dunne) darm 1 
• 6 = slokdarm 1 
 

 2 maximumscore 2 
een juist ingevulde tabel: 
 

orgaan cijfer orgaanstelsel 
hart 7 bloedvatenstelsel 
armspier 2 spierstelsel 

 
per juist ingevulde regel 1 
 
BIJSCHILDKLIEREN || 
 

 3 maximumscore 1 
skelet/geraamte/beenderstelsel/bottenstelsel 
 

 4 A 
 
ADEMHALING BIJ PAARDEN || 
 

 5 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist voordeel: 

 ingeademde lucht wordt vochtiger gemaakt 
 ingeademde lucht wordt warmer gemaakt 
 ingeademde lucht wordt meer gezuiverd 
 geuren in de ingeademde lucht kunnen waargenomen worden 

 
per juist voordeel 1 
 

 6 maximumscore 1 
(hoofd)bronchiën  
 

 7 maximumscore 1 
Bewegingszenuwcellen, met een uitleg waaruit blijkt dat de cellen impulsen geleiden 
afkomstig uit het centraal zenuwstelsel / naar spieren (in het strottenhoofd) toe. 
 
BEENMERG  || 
 

 8 A 
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
in het scheenbeen 
 
BOLLETJESSLIKKERS || 
 

 10 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er dan minder bloed / zuurstof naar de hersenen wordt 
gevoerd / dat bloedvaten door verkramping nauwer worden. 
 

 11 D 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste organen: 

 speekselklier 
 maag(sapklier) 
 lever 
 alvleesklier 
 dunne darm(sapklier) 

 
per juist orgaan 1 
 
INFECTIEZIEKTEN || 
 

 14 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste groepen: 

 bacteriën 
 virussen 
 schimmels 

 
per juiste groep 1 
 

 15 maximumscore 1 
speeksel / maagsap 
 

 16 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat tijdens de incubatietijd ziekteverwekkers in het lichaam 
aanwezig zijn en eventueel al kunnen overgaan op andere personen. 
 
MAAGZWEER  || 
 

 17 maximumscore 1 
minder, met een uitleg waaruit blijkt dat de maagportier dicht gaat door het 
samentrekken 
 

 18 A 
 

Pagina: 995Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

500010-1-651c 5 

Vraag Antwoord Scores

WINTERRUST  || 
 

 19 maximumscore 1 
kleiner, met een uitleg waaruit blijkt dat er dan een verlaagde lichaamsactiviteit is 
 
Opmerking 
Aan het antwoord: 'kleiner, want er wordt dan minder energie verbruikt' mag ook een 
punt worden toegekend. 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het vet het lichaam beschermt tegen afkoeling. 
 
NIERSTENEN  || 
 

 22 maximumscore 2 
nierbekken  urineleider(s)  (urine)blaas  urinebuis 
 
• drie juist ingevulde namen 2 
• één juiste naam of twee juiste namen ingevuld 1 
• geen juiste naam ingevuld 0 
 

 23 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er dan veel urine wordt geproduceerd. 
 
Opmerking 
Aan het antwoord: 'dan lossen de niersteentjes op' mag ook een punt worden 
toegekend. 
 
ONTBIJTEN  || 
 

 24 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
100%– (14,7 + 10,0)%= 75,3% 
 
• de juiste getallen uit de tabel gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 

 25 C 
 
OORMIJTEN  || 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er 14 dagen lang eitjes uit kunnen komen. 
 
POLIO  || 
 

 28 B 
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Vraag Antwoord Scores

 29 C 
 
ZIEKTE VAN MENIÈRE || 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat in het slakkenhuis impulsen ontstaan. 
 
VITILIGO  || 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 1 
ultra violette straling 
 
Opmerking 
Aan het antwoord: 'zonlicht' mag ook een punt worden toegekend. 
 
LICHAAMSLENGTE || 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 

 voeding 
 gezondheid 
 milieu 

 
 35 maximumscore 2 

voorbeeld van een juist diagram:     

5

10

15

20

25

30

174
tot
177

177
tot
180

180
tot
183

183
tot
186

186
tot
189

189
tot
192

192
tot
195

vanaf
195

lengte (in cm)

aantal
soldaten

 
• de Y-as is juist benoemd 1 
• de benodigde gegevens uit de afbeelding juist uitgezet als staven in het diagram 1 
 

 36 maximumscore 1 
26 (soldaten) 

Pagina: 997Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

500010-1-651c 7 

Vraag Antwoord Scores

 
 37 C 

 
 38 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat Adiel (met een normaal werkende hypofyse) 
uiteindelijk langer wordt / langer doorgroeit dan Rob / een langere groeispurt heeft dan 
Rob. 
 
BEROEPSZIEKTEN || 
 

 39 maximumscore 1 
een juist ingevulde tabel: 
 

uitspraken juist onjuist 
In alle drie de bedrijfstakken komen aandoeningen van het 
houding- en bewegingsapparaat het meeste voor. 

 x 

In alle drie de bedrijfstakken komen huidaandoeningen voor. x  
 
Opmerking 
Alleen voor een volledig juist ingevulde tabel wordt één punt toegekend. 
 

 40 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
totaal aantal meldingen: 664 + 179 + 751 + 51 + 1574 + 97 + 373 = 3689 
(373 : 3689) x 100 = 10,1 % / 10 % 
 
• een juiste berekening van het totaal aantal meldingen  1 
• een juiste berekening van het percentage meldingen in het onderwijs 1 
 

 41 maximumscore 2 
• tuberculose 1 
• uit de uitleg moet blijken dat deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie / door 

hoesten wordt overgebracht 1 
 

 42 C 
 

 43 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er dan minder stuifmeel is (omdat de bijen stuifmeel 
verzamelen). 
 

 44 maximumscore 2 
• stuifmeel 1 
• enzymen 1 
 

 45 maximumscore 1 
witte bloedcellen / lymfocyten 
 

 46 maximumscore 1 
het beschikbaar komen van een vaccin (in 1981) 
 
Opmerking 
Aan het antwoord: 'gebruik van condooms / veilig vrijen' of 'toegenomen hygiëne bij het 
zetten van tatoeages en piercings', mag ook één punt worden toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores

 47 A 
 

 48 C 
 

 49 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat ook bij het werken aan een lopende band langdurig 
dezelfde beweging kan worden uitgevoerd / eenzelfde houding wordt aangenomen (met 
RSI als gevolg). 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 8 juni naar de Citogroep. 
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500040-2-651o 

Examen VMBO-KB 

2005 
 
 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 – 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
 
DE NIEREN
 
 

In een brochure van de Nierstichting worden drie functies van de nieren genoemd: 
- het verwijderen van afvalstoffen 
- het constant houden van de hoeveelheid vocht in het lichaam  
- het produceren van hormonen

 
 

1p  1 Eén van de afvalstoffen die de nieren uitscheiden, is ureum. Deze stof ontstaat in het 
lichaam bij het afbreken van overtollige eiwitten. 
In welk orgaan ontstaat ureum? 
A in de alvleesklier 
B in de lever 
C in de maag 
 

 
1p  2 In bovenstaande afbeelding zijn onder andere de nieren en enkele bloedvaten 

weergegeven. De pijlen geven de richting aan waarin het bloed stroomt.  
 Hoe heet het bloedvat dat is aangegeven met de letter P?     

 
1p  3  Bevat bloedvat Q meer of minder ureum dan bloedvat P? Leg je antwoord uit. 
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1p  4 De nieren houden de hoeveelheid vocht in het lichaam constant door meer of minder 
water uit te scheiden, afhankelijk van de omstandigheden.  

 Gaan de nieren meer of minder water uitscheiden als iemand het warm heeft? Leg je 
antwoord uit. 

 
1p  5 Donker of rood gekleurde urine kan het gevolg zijn van niet goed werkende nieren. Er 

kunnen echter ook andere oorzaken zijn. Zo kan donker gekleurde urine het gevolg zijn 
van te weinig drinken. 

 Leg uit waardoor urine donkerder wordt als iemand te weinig drinkt. 
 

1p  6 Een rode kleur van de urine kan ook het gevolg zijn van het eten van rode bietjes. De 
rode kleurstof uit de bietjes is dan vanuit de dunne darm in het bloed opgenomen en later 
door de nieren uitgescheiden.   
 

 
In bovenstaande afbeelding is schematisch de bloedsomloop weergegeven. 
Als het bloed via de kortste weg van de dunne darm naar de nieren wordt gevoerd, 
stroomt het bloed dan door de lever? En stroomt het bloed dan door de longen? 
A door geen van die organen 
B alleen door de lever 
C alleen door de longen 
D zowel door de lever als door de longen 
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DE SCHILDKLIER 
 

1p  7 Door een afwijking aan de schildklier produceert deze soms te weinig hormoon. Eén van 
de verschijnselen is dan, dat een patiënt snel vermoeid raakt. 

 Leg uit waardoor iemand snel vermoeid raakt, als de schildklier te weinig hormoon 
maakt. 

 
1p  8 De werking van de schildklier wordt geregeld door een andere hormoonklier. 

In de afbeelding zijn enkele hormoonklieren in het lichaam van een vrouw met een letter 
aangegeven.   
 

 
Welke letter geeft de hormoonklier aan die de werking van de schildklier regelt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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KOOLHYDRATEN 
 

1p  9 Koolhydraten zijn een belangrijke bron van energie voor het lichaam. In het 
verteringskanaal wordt zetmeel afgebroken tot suikers. De afbraak van zetmeel begint al 
in de mond door het enzym amylase dat zich in speeksel bevindt. 
Als het voedsel is doorgeslikt, blijft het amylase ook in de slokdarm werkzaam. In de 
maag werkt amylase echter niet meer. 

 Waardoor wordt het enzym amylase in de maag onwerkzaam? 
 

1p  10 De suikers die bij de afbraak van zetmeel ontstaan, worden vanuit de dunne darm door 
het bloed naar de lever gevoerd. 
In de lever worden deze suikers omgezet in glycogeen en daarna opgeslagen. 
Waar in het lichaam wordt nog meer veel glycogeen opgeslagen? 
A in de botten 
B in de spieren 
C onder de huid 
 

1p  11 Opgeslagen glycogeen kan weer omgezet worden in glucose en met het bloed naar alle 
delen van het lichaam vervoerd worden. In de cellen wordt glucose verbrand. 
Welke andere stof wordt bij de verbranding verbruikt? 
A koolstofdioxide 
B water 
C zuurstof 
 

1p  12 Het omzetten van stoffen, zoals koolhydraten, in andere stoffen is een levenskenmerk. 
 Noem een ander levenskenmerk. 

 
 
VERVOER DOOR HET BLOED 
 

1p  13 Enkele stoffen in het lichaam van de mens zijn: afvalstoffen, antistoffen en 
hormonen. 
Welke van deze stoffen worden door het bloed vervoerd? 
A alleen afvalstoffen 
B alleen antistoffen 
C alleen hormonen 
D afvalstoffen, antistoffen en hormonen 
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HET OOR 
 
 

In het oor worden geluidstrillingen overgebracht op vloeistof. 
Door trillingen in deze vloeistof worden de gehoorzintuigcellen geprikkeld. 
De afbeelding geeft onder andere een doorsnede van het oor weer.     

 
 

1p  14 Welk deel in de afbeelding is gevuld met vloeistof? 
A deel P 
B deel Q 
C deel R 
 

1p  15 Veel jonge mensen luisteren regelmatig naar harde muziek via een koptelefoon. 
Bij ongeveer 6% van de jongeren tussen twaalf en dertig jaar raken hierdoor zintuigcellen 
in het oor beschadigd. 
In welk deel van het oor bevinden zich de gehoorzintuigcellen? 
A in de trommelholte 
B in het slakkenhuis 
C in het trommelvlies 
 

1p  16 De kans op beschadiging van gehoorzintuigcellen is vooral groot bij mensen die op jonge 
leeftijd regelmatig middenoor-ontsteking hadden. 
Een middenoor-ontsteking is een ontsteking in de trommelholte. 

 Welke letter uit de afbeelding hierboven geeft de trommelholte aan? 
 
 
 

P
R
Q
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KLAPLONG 
 
 

Een klaplong is het plotseling ‘lek’ raken van één van beide longen. Er komt dan 
lucht tussen de long en de wand van de borstholte. Het longweefsel verschrompelt 
dan tot een dikke prop om de vertakkingen van de luchtpijp (zie de afbeelding 
hieronder).  

 
 

1p  17  Hoe heten de vertakkingen van de luchtpijp? 
 

1p  18 Als iemand met een klaplong inademt, wordt de ingeklapte long niet meer uitgerekt. 
Welke spieren trekken bij een normale inademing samen? 
A buikspieren en middenrifspieren 
B buikspieren en tussenribspieren 
C middenrifspieren en tussenribspieren 
 

1p  19 Iemand met een klaplong heeft het benauwd, omdat er niet voldoende gaswisseling kan 
plaatsvinden. 

 Geef de naam van de delen van de longen waarin de meeste gaswisseling 
plaatsvindt. 

 
 
TANDPLAK 
 
 

Tandplak bestaat uit etensresten, speeksel en bacteriën.  
Tandplak speelt een rol bij het ontstaan van gaatjes in tanden.  
Men noemt dit cariës. 

 
 

1p  20 Drie adviezen op het gebied van voeding zijn: 
1 Eet minder vet. 
2 Het is beter om één keer per dag te snoepen dan af en toe op verschillende  
 momenten van de dag. 
3 Zorg ervoor dat er veel plantaardige vezels in je voedsel zitten. 

 Welk advies is speciaal bedoeld om cariës tegen te gaan?  
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STAAR 
 
 

Bij staar wordt de ooglens troebel. 
Het is meestal een gevolg van de inwerking van ultraviolette straling uit het 
zonlicht. Hierdoor worden op den duur eiwitten in de ooglens beschadigd. 
Soms leidt dit tot blindheid. 

 
 

1p  21 In de afbeelding is een doorsnede van het oog weergegeven.  
 

 
Welke letter geeft de ooglens aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p  22  Leg uit waardoor iemand niet meer goed kan zien, als zijn ooglenzen troebel zijn. 
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DARMFLORA 
 

1p  23 Darmflora is een verzamelnaam voor alle bacteriën in het verteringskanaal. 
Heeft een darmbacterie cytoplasma? En heeft een darmbacterie een celmembraan? 
A alleen cytoplasma 
B alleen een celmembraan 
C zowel cytoplasma als een celmembraan 
 
De meeste darmbacteriën leven in de dikke darm. 
In de afbeelding is het verteringskanaal weergegeven.  
 

 
1p  24 Welke letter geeft het orgaan aan waarin het grootste deel van de darmflora leeft? 

A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p  25 De darmflora bevordert de werking van de dikke darm. 
 Noem een functie van de dikke darm. 
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VERBRANDING 
 

1p  26 Bij verbranding komt een deel van de energie vrij in de vorm van warmte.  
Om dit aan te tonen wordt in een klas een demonstratieproef gedaan.  
De docente zet enkele insecten in een geïsoleerde pot (zie de afbeelding).   
 

 
Om de proefopstelling compleet te maken, gebruikt de docente nog een pot als controle. 
Wat moet de docente bij deze tweede pot weglaten? 
A de insecten 
B de isolatie om de pot 
C de thermometer 
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RECEPT 
 
 

In een recept voor zalmcocktail worden onder andere de volgende 
voedingsmiddelen genoemd: 
 
- 150 gram zalm 
- 50 gram ei 
- 100 gram champignons 
- 25 gram mayonaise 
- enkele blaadjes sla 

 
 

1p  27 Na de bereiding bevat deze zalmcocktail niet uit elke groep van de voedingswijzer een 
voedingsmiddel. 
In de afbeelding is de voedingswijzer weergegeven.   

 
Uit welke groep van de voedingswijzer ontbreekt een voedingsmiddel? 
A uit groep 1 
B uit groep 2 
C uit groep 3 
D uit groep 4 
 

1p  28 Hieronder is een deel van de voedingsmiddelentabel weergegeven. 
 
Analyse per 100 gram eetbaar gedeelte van het voedingsmiddel. 
 

voedingsmiddel energie
kJ

eiwit
gram

vet
gram

koolhydraten 
gram 

water 
gram 

aardappelen 357 2 0 19 77 
sla 51 2 0 1 94 
bloemkool 85 2 0 3 93 
champignons 85 4 0 1 90 
ei 618 14 10 0 75 
kalfsvlees 568 20 6 0 73 
mayonaise 3231 2 83 3 11 
zalm 880 16 16 0 65 

 
 Welk voedingsmiddel uit de zalmcocktail levert per 100 gram de meeste energie? 
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ERCP 
 
 

ERCP is de afkorting van de naam van een onderzoek. 
Hierbij worden de afvoergangen van de lever en de alvleesklier met een dunne 
flexibele buis, een endoscoop, onderzocht. 
Via een kijker kan de arts door deze buis de binnenkant van holle organen 
bekijken. Vóór het onderzoek wordt de endoscoop door de mondholte en de 
keelholte de slokdarm ingebracht. 
Daarna wordt de slang door de maag geschoven tot de plaats waar de 
afvoergangen van de lever en de alvleesklier in de twaalfvingerige darm uitkomen. 

 
 

1p  29 In de afbeelding is een deel van het verteringsstelsel weergegeven.     
 

 
 Welke letter geeft het gebied aan waar een ERCP wordt uitgevoerd volgens de tekst? 

 
1p  30 Als de endoscoop in de keelholte is geschoven, wordt aan de patiënt gevraagd om te 

slikken. Door het slikken gaat het inbrengen van de buis makkelijker. 
Wat gebeurt er bij het slikken, waardoor het inbrengen van de endoscoop makkelijker 
gaat? 
A de huig sluit de luchtpijp af 
B de huig sluit de slokdarm af 
C het strotklepje sluit de luchtpijp af 
D het strotklepje sluit de slokdarm af 
 

1p  31 Met een ERCP kan onder andere bekeken worden of zich galstenen bevinden in de 
afvoergang van de lever. Zo'n galsteen kan de afvoer van gal verhinderen. 

 Welke functie heeft gal bij het verteren van voedsel? 
 

1p  32  Leg met behulp van de afbeelding uit dat galstenen in de afvoergang van de lever ook 
de afvoer van alvleessap kunnen verhinderen. 
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PETUNIA’S 
 
 

Een petunia is een sierplant die vaak in tuinen en op balkons te zien is. 
Een onderzoekster doet een kruisingsexperiment met petuniaplanten.  
Ze heeft hierbij planten met normaal groene bladeren tot haar beschikking, maar 
ook planten met bleekgroene bladeren.  
De onderzoekster brengt stuifmeel van een normaal groene plant op stempels van 
dezelfde plant. Dit wordt zelfbestuiving genoemd. Onder de nakomelingen uit deze 
kruising komen zowel normaal groene als bleekgroene planten voor. 

 
Het valt de onderzoekster op, dat de normaal groene planten veel beter groeien 
dan de bleekgroene. Ze bekijkt bladcellen van beide typen planten door een 
microscoop. Ze ziet dat cellen van de bleekgroene bladeren veel minder 
bladgroenkorrels bevatten dan die van normaal groene bladeren.   

 
 

1p  33 In welk deel van een plantencel bevinden zich de bladgroenkorrels? 
A alleen in de vacuole 
B alleen in het cytoplasma 
C zowel in de vacuole als in het cytoplasma 
 

1p  34  Leg uit waardoor de planten met cellen met veel bladgroenkorrels beter groeien dan 
de planten met cellen met weinig bladgroenkorrels. 

 
2p  35 Een petunia met normaal groene bladeren en één met bleekgroene bladeren worden 

naast elkaar voor het raam in de zon gezet. 
 Wordt in de genoemde bladcellen van deze twee planten zuurstof geproduceerd? En 

wordt in de genoemde bladcellen van deze twee planten koolstofdioxide 
geproduceerd?  

Geef je antwoorden met kruisjes aan in de tabel op de uitwerkbijlage. 
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HUID EN HAAR 
 
Lees eerst de bijlage met informatie 1 tot en met 10 en beantwoord dan vraag 36 tot en 
met 49. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

2p  36 In informatie 2 worden onder andere twee soorten huidversieringen beschreven: 
beschildering met henna en blijvende tatoeage. 
In de afbeelding van informatie 1 zijn drie lagen met een cijfer aangegeven. 

 Met welk cijfer wordt de laag aangegeven, waarin de kleurstoffen van de hennapasta 
terechtkomen?  
En met welk cijfer de laag, waarin de kleurstoffen van een blijvende tatoeage 
terechtkomen? 

Schrijf je antwoord zo op: 
De kleurstoffen van de hennapasta in laag ................................  
De kleurstoffen van de blijvende tatoeage in laag ......................  
 

1p  37 Hennabeschilderingen verdwijnen na enkele weken vanzelf, ook zonder wassen. 
 Leg uit waardoor de hennabeschildering verdwijnt. 

 
1p  38 Iemand laat een blijvende tatoeage zetten. De wondjes die hierdoor ontstaan gaan 

bloeden. 
Welke laag is of welke lagen zijn dan in ieder geval beschadigd? 
A alleen de hoornlaag 
B alleen de hoornlaag en de kiemlaag 
C alleen de hoornlaag, de kiemlaag en de lederhuid 
D de hoornlaag, de kiemlaag, de lederhuid en het onderhuids bindweefsel 
 

2p  39  Noem drie maatregelen uit de informatie, waardoor besmetting met bacteriën tijdens 
het zetten van een blijvende tatoeage kan worden voorkomen. 

 
1p  40 Bij het zetten van een blijvende tatoeage bestaat het gevaar voor overbrengen van 

ziekten, zoals AIDS en hepatitis. Bij het aanbrengen van een hennabeschildering bestaat 
dit gevaar niet. 

 Leg uit waardoor bij het zetten van een blijvende tatoeage ziekten zoals AIDS en 
hepatitis wél overgedragen kunnen worden en bij een hennabeschildering niet.  

 
2p  41 In informatie 4 wordt een experiment beschreven. 

Uit de resultaten van dit experiment worden twee conclusies getrokken. 
Deze twee conclusies staan op de uitwerkbijlage. 

 Geef bij elke conclusie met een kruisje aan of deze juist of onjuist is, of dat het niet te 
zeggen is. 

 
1p  42 In de informatie van de GGD staat dat ringen of staafjes van een piercing van een 

speciaal soort metaal moeten zijn. 
 Leg met behulp van de informatie uit waardoor niet elk metaal geschikt is voor zulke 

ringen of staafjes. 
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1p  43 In informatie 6 staan resultaten van een onderzoek naar de bijwerkingen van cosmetica. 
Deze resultaten worden uitgezet in een cirkeldiagram. 
In de afbeelding staan drie cirkeldiagrammen.   
 

 
Welk cirkeldiagram geeft de resultaten van het onderzoek juist weer? 
A diagram 1 
B diagram 2 
C diagram 3 
 

1p  44 In informatie 7 staat hoeveel water een persoon per dag gemiddeld verliest.  
Bij de verbranding in het lichaam ontstaat gemiddeld per dag 400 ml water. De rest van 
het waterverlies moet worden aangevuld door eten en drinken. 
Hoeveel ml water moet iemand gemiddeld per dag opnemen met eten en drinken om het 
verlies aan te vullen? 
A 3000 ml 
B 3400 ml 
C 3800 ml 
 

1p  45 Een deel van het vochtverlies ontstaat door verdamping van zweet. 
 Wat is de functie van het verdampen van zweet? 

 
2p  46  Welke letter in informatie 1 geeft een zweetklier aan? En welke letter geeft een 

talgklier aan? 
Schrijf je antwoord zo op: 
Zweetklier: letter ...............  
Talgklier: letter .................  
 

1p  47 In informatie 8 staat, dat bij het kaal worden het hormoon testosteron een rol speelt. 
Dit hormoon wordt van de plaats waar het geproduceerd wordt, onder andere naar de 
hoofdhuid gevoerd.  
Gaat het testosteron dan door de aorta? En gaat het dan door de onderste holle ader? 
A door geen van beide bloedvaten 
B alleen door de aorta 
C alleen door de onderste holle ader 
D zowel door de aorta als door de onderste holle ader 
 

2p  48 Op de hoofdhuid bevinden zich allerlei micro-organismen (zie informatie 9).  
Bij een onderzoek naar de oorzaak van roos worden enkele roosschilfertjes onderzocht 
met behulp van een microscoop. Op de schilfertjes zijn gistcellen en bacteriën te zien. 

 Heeft een gistcel een celwand? En heeft een gistcel een kern? Geldt dat ook voor een 
bacterie? 

Geef je antwoord door kruisjes te plaatsen in het schema op de uitwerkbijlage. 
 

1p  49  Hoeveel m2 is volgens informatie 10 het huidoppervlak van iemand met een lengte 
van 1,7 m en een gewicht van 55 kg? 

% ondervraagden
zonder bijwerkingen
% ondervraagden
met bijwerkingen

321

Legenda:

einde 500040-2-651o* 
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Bijlage VMBO-KB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
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HUID EN HAAR 
 
 
INFORMATIE 1 BOUW VAN DE HUID 
 
In de afbeelding is onder andere een stukje huid van de mens schematisch weergegeven. 

   
 
INFORMATIE 2 VERSIERING 
 
Eeuwenlang hebben mensen om allerlei redenen hun lichaam versierd. Twee soorten 
huidversieringen zie je tegenwoordig vaak: beschildering met henna en blijvende tatoeages (zie de 
afbeeldingen).   

 
 
 beschildering met henna tatoeages 
 
Huidversieringen met henna worden ook wel tijdelijke tatoeages genoemd. 
Van de blaadjes van de hennaplant wordt een pasta gemaakt.  
Met die pasta worden patronen op de huid getekend met een soort penseeltje. De kleurstoffen 
dringen in de opperhuid. Als de pasta is gedroogd, wordt die van de huid geschraapt, maar het 
patroon blijft op de huid achter. 
Blijvende tatoeages worden gemaakt door met een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een naald, 
kleurstoffen in de lederhuid te brengen. 
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Een ander soort versiering is een piercing, waarbij een ringetje  
of een staafje door bijvoorbeeld een neusvleugel of  
een oorlelletje wordt aangebracht (zie de afbeelding). 
   
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIE 3 BESCHERMING TEGEN INFECTIE 
 
Om infectie bij het aanbrengen van een tatoeage of een piercing te voorkomen, zijn er in 
Nederland strenge regels waar eigenaren van een 'tattooshop' zich aan moeten houden. Op een 
website van de GGD is hierover informatie te vinden. 
Hieronder is een deel van die informatie weergegeven. 
 
 

Preventie 
Tatoeëer nooit jezelf. 
Zoek een studio, waar hygiënisch gewerkt wordt, waar het schoon is en waar je terecht 
kunt met je vragen over de behandeling. 
Let er op dat er steriele materialen worden gebruikt, zoals wegwerpinjectienaalden. Alle 
producten die in contact komen met de huid moeten voor eenmalig gebruik zijn. Ook de 
inktpotjes moeten nieuw zijn. 
De behandelde huid mag niet met de handen worden aangeraakt door degene die de 
tatoeage of piercing aanbrengt. 
Ringen en staafjes moeten van geschikt materiaal zijn, zoals chirurgisch staal, goud of 
platina. 
 
Een goede tatoeage gaat als volgt: 
 
De huid wordt gereinigd en geschoren. 
De huid wordt gedesinfecteerd. 
Er wordt vaseline aangebracht. 
De inkt wordt ingebracht met behulp van naalden. 
De tatoeage wordt afgedekt met luchtdoorlatend verband. 
Na 6 uur kun je het verband verwijderen en de wond wassen met water en zeep. 
 
Na de behandeling: 
 
De wond heeft een aantal dagen nodig om te herstellen.  
Ga niet zwemmen of zonnebaden. 
Als er iets mis gaat, de wondjes niet genezen of er ontstekingen of korsten ontstaan, ga 
dan naar je huisarts.
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INFORMATIE 4 HYGIËNE 
 
Op de huid bevinden zich vele soorten bacteriën. In bepaalde situaties is het nodig om de handen 
bacterievrij te maken.  
Marja en Teun hebben twee verschillende soorten zeep: zeep A en zeep B. Om te onderzoeken 
met welke zeep je het beste bacteriën van de huid af kunt wassen, doen ze een experiment. 
In twee schaaltjes doen ze een laagje waarop bacteriën zich goed kunnen vermeerderen: een 
zogenaamd agarlaagje. De schaaltjes en de agar zijn gesteriliseerd.  
Teun wast de rechter wijsvinger van Marja met zeep A en haar linker wijsvinger met zeep B. 
Daarna drukt Marja voorzichtig de gewassen wijsvinger en de ongewassen middelvinger van haar 
rechterhand op het agarlaagje in schaaltje 1 (zie de afbeelding). Daarna doet zij hetzelfde met de 
middelvinger en wijsvinger van haar linkerhand in schaaltje 2. 
De twee schaaltjes worden afgedekt en een aantal dagen bewaard. 
De resultaten van dit experiment staan in de afbeelding weergegeven.   
 

 
 
INFORMATIE 5 ALLERGIE 
 
Er zijn mensen, die allergisch zijn voor bepaalde metalen, zoals nikkel of chroom. Als hun huid in 
contact komt met één van die metalen, kan contact-eczeem ontstaan. Als zo’n metaal bijvoorbeeld 
in een bh-sluiting of in een sieraad voorkomt, dan kan dat een allergische reactie van de huid 
veroorzaken. 
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INFORMATIE 6 COSMETICA 
 
Om huid en haar te verzorgen, zijn veel verschillende cosmeticaproducten te koop. Het gebruik 
van zulke producten levert soms bijwerkingen op, zoals huiduitslag en jeuk. 
Bij een onderzoek naar bijwerkingen van cosmetica werden 1600 personen ondervraagd. Bij 200 
van hen kwamen bijwerkingen voor door het gebruik van cosmetica. 
 
 
INFORMATIE 7 ZWETEN 
 
In de tabel staat hoeveel water iemand per dag gemiddeld verliest en op welke manier. Een deel 
van dit waterverlies ontstaat door verdamping van zweet, dat door de zweetklieren in de huid 
wordt geproduceerd. Zweet bestaat uit water en opgeloste stoffen. Op bepaalde plaatsen van het 
lichaam bevinden zich veel bacteriën die stoffen uit zweet afbreken. De afbraakproducten hiervan 
veroorzaken een zogenaamde zweetgeur. 
 

verlies van water in gemiddelde hoeveelheid 
per persoon per dag (ml) 

ontlasting   100 
zweet 1500 
urine 1500 
uitgeademde lucht   300 

 
 
INFORMATIE 8 HAARUITVAL 
 
Per dag verliest iemand ongeveer 100 hoofdharen. Meestal groeit op de plaats van zo’n 
uitgevallen haar een nieuwe. Als dat niet gebeurt, kan iemand kaal worden. Dit komt vooral bij 
mannen voor. Bij Aziaten, Afrikanen en Indianen komt kaalheid veel minder vaak voor dan bij 
Europeanen. Bij het kaal worden speelt onder andere het mannelijke geslachtshormoon 
testosteron een rol. Dit hormoon wordt door de testes geproduceerd en met het bloed door het 
hele lichaam gevoerd. Zo komt het hormoon ook terecht in de haarzakjes in de hoofdhuid, waar 
het invloed heeft op de haargroei. 
 
 
INFORMATIE 9 ROOS 
 
Op de hoofdhuid bevinden zich allerlei micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Eén van 
die schimmels, een gist, kan roos veroorzaken. Bij iemand met roos worden de opperhuidcellen 
sneller dan normaal afgestoten. Die cellen zijn dan nog niet volledig uitgedroogd en gaan aan 
elkaar kleven. Die klontjes cellen zijn te zien als witte schilfertjes in het haar en op de kleding. 
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INFORMATIE 10 HUIDOPPERVLAK 
 
De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam. 
Je kunt het huidoppervlak van een persoon schatten met behulp van de afbeelding. 
Geef eerst de lengte en het gewicht van een persoon aan in de afbeelding. Verbind dan die beide 
punten met een lijn. Lees vervolgens op de middelste schaal het huidoppervlak van deze persoon 
af.    
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BIOLOGIE CSE KB 2005-2 
 
UITWERKBIJLAGE  
 
 
 
 
 
 
35 
 

 productie van 
zuurstof 

productie van 
koolstofdioxide 

in de genoemde bladcellen van 
normaal groene planten 

  

in de genoemde bladcellen van 
bleekgroene planten 

  

 
 
 
41 
 

conclusies juist onjuist niet te 
zeggen 

Op een ongewassen vinger bevinden zich meer bacteriën 
dan op een vinger die met zeep A is gewassen. 

   

Door wassen met zeep B worden meer bacteriën 
verwijderd dan door wassen met zeep A. 

   

 
 
 
48 
 

 celwand kern 
bacterie   
gistcel   

 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ___________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO KB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 
 

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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
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 55 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
DE NIEREN  || 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
nierslagader 
 

 3 maximumscore 1 
Minder, met een uitleg waaruit blijkt dat ureum door de nieren wordt uitgescheiden. 
 

 4 maximumscore 1 
Minder, met een uitleg waaruit blijkt dat er dan veel zweet wordt geproduceerd. 
 
Opmerking 
Aan een antwoord als: 'Meer, want er wordt dan veel gedronken' mag ook één punt 
toegekend worden. 
 

 5 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de nieren dan minder water gaan uitscheiden / dat de urine 
dan meer geconcentreerd is. 
 

 6 D 
 
DE SCHILDKLIER || 
 

 7 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er dan minder verbranding is / minder energie wordt 
vrijgemaakt. 
 

 8 A 
 
KOOLHYDRATEN || 
 

 9 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het zuurgehalte in de maag te hoog is. 
 
Opmerking 
Aan een antwoord als: ‘Amylase wordt in de maag afgebroken’ mag ook één punt 
toegekend worden. 
 

 10 B 
 

 11 C 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist kenmerk: 

 bewegen 
 reageren (op prikkels) 
 ademhalen 
 groeien 
 voortplanten 

 
VERVOER DOOR HET BLOED || 
 

 13 D 
 
HET OOR  || 
 

 14 B 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 1 
letter R 
 
KLAPLONG  || 
 

 17 maximumscore 1 
de bronchiën/bronchiolen 
 

 18 C 
 

 19 maximumscore 1 
de longblaasjes 
 
TANDPLAK  || 
 

 20 maximumscore 1 
advies 2 
 
STAAR  || 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er dan minder licht het oog binnenkomt / er geen 
scherpe afbeelding op het netvlies gevormd kan worden. 
 
DARMFLORA  || 
 

 23 C 
 

 24 D 
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Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste functie: 

 water (en opgeloste stoffen) opnemen uit de darminhoud 
 de darminhoud verder duwen (naar de endeldarm) 

 
VERBRANDING  || 
 

 26 A 
 
RECEPT  || 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 1 
de mayonaise 
 
ERCP  || 
 

 29 maximumscore 1 
letter Q 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 1 
het emulgeren van vet 
 

 32 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de afvoergang van de alvleesklier en de afvoergang van de 
lever samen uitkomen in de (twaalfvingerige) darm. 
 
PETUNIA’S  || 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat in bladgroenkorrels fotosynthese optreedt / energierijke 
stoffen worden geproduceerd. 
 

 35 maximumscore 2 
een juist ingevulde tabel: 
 

 productie van 
zuurstof 

productie van 
koolstofdioxide 

in de genoemde bladcellen van 
normaal groene planten X X 

in de genoemde bladcellen van 
bleekgroene planten X X 

 
per juist ingevulde regel 1 
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Vraag Antwoord Scores

HUID EN HAAR  || 
 

 36 maximumscore 2  
• De kleurstoffen van de hennapasta in laag 1 1 
• De kleurstoffen van de blijvende tatoeage in laag 2 1 
 

 37 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de opperhuid / hoornlaag afslijt. 
 

 38 C 
 

 39 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 

 steriele materialen gebruiken 
 producten slechts eenmaal gebruiken 
 behandelde huid niet met de handen aanraken 
 huid desinfecteren 
 een studio zoeken waar hygiënisch wordt gewerkt 

 
Indien drie juiste maatregelen genoemd 2 
Indien twee juiste maatregelen genoemd 1 
Indien één of geen juiste maatregel genoemd 0 
 
Opmerking  
Aan antwoorden zoals: 'geschikt materiaal zoals chirurgisch staal, goud of platina 
gebruiken'; 'niet zwemmen of zonnebaden', geen punten toekennen. 
 

 40 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat bij het zetten van een blijvende tatoeage in bloedvaten 
/ lymfevaten (van de lederhuid) geprikt kan worden. 
 

 41 maximumscore 2 
een juist ingevulde tabel: 
 

conclusies juist onjuist niet te 
zeggen

Op een ongewassen vinger bevinden zich meer bacteriën 
dan op een vinger die met zeep A is gewassen.  X   

Door wassen met zeep B worden meer bacteriën 
verwijderd dan door wassen met zeep A. X    

 
per juist ingevulde regel 1 
 

 42 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat sommige metalen allergische reacties kunnen veroorzaken 
/ kunnen roesten. 
 

 43 C 
 

 44 A 
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Vraag Antwoord Scores

 45 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat door verdamping van zweet overtollige warmte wordt 
afgevoerd / de lichaamstemperatuur wordt geregeld. 
 
Opmerking 
Aan een antwoord als: 'afvalstoffen uitscheiden' geen punten toekennen. 
 

 46 maximumscore 2 
• Zweetklier: letter R 1 
• Talgklier:  letter P 1 
 

 47 D 
 

 48 maximumscore 2 
een juist ingevuld schema: 
 

 celwand kern 
bacterie X  
gistcel X X 

 
per juist ingevulde regel 1 
 

 49 maximumscore 1 
1,7 / 1,69 / 1,71 (m2) 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar de Citogroep. 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
 
 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 

 BIOLOGIE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 26 mei
13.30 – 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
HARINGKAKEN 
 
 

Haringkaken is een manier om haring langer houdbaar te maken.  
Bij het haringkaken wordt een aantal organen uit de vis verwijderd: de kieuwen, 
het hart, een deel van de darmen, de lever en de galblaas.  
Daarna wordt de haring gezouten.

 
 

1p  1 Door haringkaken worden de bacteriën niet gedood. 
Door welke manier van conserveren worden wel alle bacteriën gedood? 
A door invriezen 
B door pasteuriseren 
C door steriliseren 
 

1p  2 In de afbeelding is een haring met enkele organen weergegeven.     
 

 
 Hoe heet orgaan P? 

 
1p  3 De alvleesklier wordt bij het haringkaken niet verwijderd.  

Stoffen uit de alvleesklier breken onder andere eiwitten af, waardoor de vis malser wordt. 
De alvleesklier maakt enzymen en hormonen. 
Breken enzymen uit de alvleesklier eiwitten af? En breken hormonen uit de alvleesklier 
eiwitten af? 
A alleen enzymen breken eiwitten af 
B alleen hormonen breken eiwitten af 
C zowel enzymen als hormonen breken eiwitten af 
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EEN BOTZIEKTE BIJ PAARDEN 
 

 
Net als bij mensen, zijn bij paarden de kop en de kom van gewrichten bekleed 
met kraakbeen. 
Bij ongeveer 15% van alle renpaarden komt ook in het bot van de kop en van 
de kom extra kraakbeen voor. Dit wordt osteochondrose genoemd.    

 

 
 
 

1p  4  Noem een functie van het dunne laagje kraakbeen op de kop en de kom van een 
gewricht. 

 
2p  5 Onderzoekers vermoeden dat het gebruik van eiwitrijk voedsel invloed heeft op het 

ontstaan van osteochondrose bij paarden. 
 Beschrijf een werkplan voor een onderzoek waarmee nagegaan kan worden of het 

gebruik van eiwitrijk voedsel van invloed is op het ontstaan van osteochondrose. 
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BOTONTKALKING 
 
 

Door botontkalking worden botten minder stevig en breken gemakkelijk. 
Botontkalking komt vooral bij oudere mensen voor.  
Het komt meer bij vrouwen voor dan bij mannen. 
In de afbeelding zijn drie stukjes weefsel getekend.    

 
 

1p  6 Welke tekening uit de afbeelding stelt beenweefsel voor? 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
 
 

Om botontkalking te voorkomen wordt vooral jonge mensen aangeraden om 
calciumrijke voeding te gebruiken: 1200 milligram calcium per dag.  
Als de botten tijdens de groei sterk en stevig worden, is de kans op 
botontkalking op latere leeftijd minder groot. 
 
De tabel hieronder is een deel van de voedingsmiddelentabel (geanalyseerd 
per 100 gram eetbaar gedeelte).

 
voedingsmiddel eiwitten 

(gram) 
vetten 
(gram) 

koolhydraten 
(gram) 

calcium 
(milli-
gram) 

appels 0,0 0,0 10,0 10
bruin brood 7,9 2,5 43,0 20

bruine bonen 20,0 1,5 43,0 80
doperwten 5,0 0,3 10,0 20

kaas 25,0 29,0 1,0 600
margarine 0,5 83,0 0,4 15
volle melk 3,3 3,2 4,6 120
roomboter 0,5 83,0 0,4 15

selderij 1,0 0,0 2,0 80
slaolie 0,0 99,9 0,0 0

tomaten 1,0 0,2 3,0 10
magere vis 18,0 0,5 0,0 20
wit brood 8,0 2,5 46,0 10
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2p  7 Harry is een jongen van 17 jaar. Hij eet tussen de middag 4 bruine boterhammen (totaal 
140 g) met roomboter (20 g) en kaas (60 g). 

 Laat zien dat deze maaltijd van Harry onvoldoende calcium bevat voor één dag. 
Leg je antwoord uit met een berekening. 

 
1p  8 Een leerling maakt met behulp van de tabel hiernaast drie cirkeldiagrammen. 

Elk cirkeldiagram geeft de verhouding tussen de hoeveelheid eiwitten, vetten en 
koolhydraten van een calciumrijk voedingsmiddel weer. 
De cirkeldiagrammen zijn weergegeven in de afbeelding hieronder.    
 

 
 Welk diagram hoort bij volle melk?  

 
 
DE MONDHOLTE 
 

 
In de afbeelding is een deel van het hoofd afgebeeld, met onder andere de 
mondholte.     

 
 

1p  9  Geef de naam van P in de afbeelding. 
 

1p  10  Is de tong een weefsel of een orgaan? Leg je antwoord uit. 
 
 

koolhydraten

vetten

eiwitten

diagram 3diagram 2diagram 1

Legenda:
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HET BEKKEN 
 
 

De vorm van het onderlichaam wordt voor een deel bepaald door het bekken 
(de bekkengordel). 
In de afbeelding is een deel van het skelet weergegeven.    

 

 
 

2p  11 P en Q geven twee botten van het bekken aan. 
 Benoem de botten P en Q uit de afbeelding. 

Schrijf het zo op je antwoordblad: 
P = ...........  
Q = ...........  
 

1p  12 In bot P bevindt zich beenmerg. 
 Noem de belangrijkste functie van dit beenmerg. 

 
1p  13 In de afbeelding is ook een gewrichtskom aangegeven. 

Van wat voor type gewricht is dit de kom? 
A van een kogelgewricht 
B van een rolgewricht 
C van een scharniergewricht 
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1p  14 Het bekken van een man is anders gebouwd dan dat van een vrouw.  

 
De opening onderin het bekken is bij een vrouw groter dan bij een man.  

 Leg uit waarmee dit verschil te maken heeft. 
 
 
ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN ROKEN 
 
Iemand onderzoekt de invloed van roken op het gemiddelde geboortegewicht van baby’s. 
In de tabel staan de resultaten van dit onderzoek.  
 
baby’s 
groep 
1 

geboortegewicht van 
baby’s van moeders die 
tijdens de zwangerschap 
gerookt hebben (kg) 

baby’s 
groep 
2 

geboortegewicht van baby’s 
van moeders die tijdens de 
zwangerschap niet gerookt 
hebben (kg) 

1 2,7 1 3,8 
2 2,8 2 3,9 
3 3,2 3 3,4 
4 2,9 4 3,2 
5 3,2 5 3,8 
6 3,2 

 

6 3,0 
 

1p  15  Schrijf een conclusie op uit de resultaten van dit onderzoek.  
 

1p  16 Om de resultaten betrouwbaarder te maken wil de wetenschapper het onderzoek 
verbeteren. 

 Noem een verandering of een aanvulling van het onderzoek waardoor de resultaten  
betrouwbaarder worden. 
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REIZIGERSPROBLEMEN 
 

 
Trombose is het afsluiten van bloedvaten door bloedstolsels.  
Tijdens lange vlieg- en busreizen is door het langdurig zitten de doorstroming 
van het bloed, vooral in de benen, minder goed.  
Hierdoor wordt de kans op het ontstaan van trombose groter.  
Dit wordt reizigerstrombose genoemd. 

 
 

1p  17 Welke bloeddeeltjes spelen een rol bij de vorming van bloedstolsels? 
A de bloedplaatjes 
B de rode bloedcellen 
C de witte bloedcellen 
 

1p  18 Mariska is geslaagd voor haar eindexamen. Haar ouders bieden haar een vakantie in 
Spanje aan. In de krant leest ze twee advertenties waarin zo'n reis aangeprezen wordt.  
 
advertentie 1:   advertentie 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tijdens welke van de twee aangeboden reizen is de kans op het ontstaan van 
trombose het grootst? Leg je antwoord uit. 

 
1p  19 Gezonde mensen wordt afgeraden om tijdens zo’n lange reis medicijnen tegen trombose 

te gebruiken. Eenvoudige tips om de kans op trombose in het vliegtuig of de bus te 
verkleinen zijn: gemakkelijke, ruim zittende kleding dragen en de schoenen uittrekken.  

 Noem nog een andere manier om de kans op trombose tijdens zo’n reis te verkleinen. 
 
 

Speciale aanbieding: 
Rechtstreekse vliegreis naar het 
zonnige strand van de Costa del Sol. 
Vertrek: 20 juni a.s. 
Prijs:  € 185,- 
 

Voordelig!!!!!!!!
Met de nachtbus non-stop  
in 20 uur naar de Costa del Sol. 
Comfortabele slaapstoelen, 
video, drankjes en toilet aan boord. 
Vertrek: 18 juni a.s. 
Prijs: € 95,- 
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ZUURSTOF-OPNAME 
 

1p  20 In de longen wordt zuurstof in het bloed opgenomen. 
Door welk deel van het bloed wordt zuurstof vooral opgenomen? 
A door de bloedplaatjes 
B door het bloedplasma 
C door de rode bloedcellen 
D door de witte bloedcellen 
 

 
De hoeveelheid zuurstof die in het bloed kan worden opgenomen, hangt onder 
andere af van het geslacht en de leeftijd. 
Bij een groep ongetrainde mannen en vrouwen heeft men gemeten hoeveel 
zuurstof het bloed per minuut kan opnemen.     
De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in het diagram.  

 

 
 

1p  21 Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek worden twee uitspraken gedaan. 
Deze twee uitspraken staan op de uitwerkbijlage. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p  22  Lees uit het diagram af hoe groot het verschil is tussen de maximale hoeveelheid 
opgenomen zuurstof per minuut bij mannen en bij vrouwen van 45 jaar. 

 
 
 

leeftijd (jaren)

maximale 
zuurstof-opname

(L/min)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

Legenda:
zuurstof-opname
bij mannen
zuurstof-opname
bij vrouwen
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ÖTZI  
 
 

In de Alpen heeft men enkele jaren geleden in een gletsjer een ijsmummie 
gevonden van 5300 jaar oud. Ötzi, zoals hij genoemd is, wordt bij – 6 ˚C 
bewaard en tentoongesteld. 

 
 

1p  23 Gewoonlijk worden dode organismen door reducenten afgebroken. 
 Leg uit wat de oorzaak is dat Ötzi grotendeels is geconserveerd. 

 
1p  24 Voor onderzoek wordt de mummie gedeeltelijk ontdooid.  

In kleine stukjes weefsel onderzoekt men de chromosomen van Ötzi. 
 Hoe heet het deel van een cel dat dan wordt onderzocht? 

 
1p  25 Het gebit kan informatie geven over de plaats waar Ötzi is opgegroeid.  

Lood en allerlei andere stoffen komen in de kindertijd vooral in het glazuur terecht.  
De hoeveelheden van deze stoffen in de bodem en in het voedsel verschillen sterk van 
plaats tot plaats. 
In de afbeelding is een tand weergegeven.    
 

 
Welke letter geeft de plaats aan waar de genoemde stoffen vooral terechtkomen? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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AAMBEIEN 
 
In een folder staat de volgende informatie over aambeien: 
 
 

Aan het eind van het darmkanaal zit een sluitspier. Aan de binnenkant 
van die sluitspier bevinden zich zwellichaampjes met daarin kleine 
bloedvaatjes.  
Door te veel druk op de zwellichaampjes kunnen aambeien ontstaan.  
Zolang de aambeien aan de binnenkant van de darm blijven, geven ze 
weinig klachten.  
Als ze buiten de sluitspier gedrukt worden, veroorzaken ze pijn en jeuk.

 
 

1p  26  Wat is de naam van de sluitspier aan het eind van het darmkanaal? 
 

1p  27 Behoren de bloedvaatjes in de zwellichaampjes alleen tot de grote bloedsomloop, alleen 
tot de kleine bloedsomloop of tot beide? 
A alleen tot de grote bloedsomloop 
B alleen tot de kleine bloedsomloop 
C zowel tot de grote als tot de kleine bloedsomloop 
 

2p  28 Mensen met een harde ontlasting hebben eerder last van aambeien. 
Daarom raadt de folder aan: 
 
 

Zorg dat u genoeg beweegt en drink 6 tot 8 glazen vocht per dag.  
Eet vezelrijke voeding. 

 
 

 Noem twee verschillende voedingsmiddelen die veel vezels bevatten. 
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BACTERIËN EN GEBIT 
 
 

Tandplak bestaat voor 80% uit bacteriën. Deze bacteriën breken suikers uit het 
voedsel af en maken dan melkzuur. Dit melkzuur blijft enige tijd in de mond en 
lost dan een kleine hoeveelheid van het tandglazuur op: demineralisatie.  
Volgt er een lange periode zonder dat de bacteriën melkzuur maken, dan kan 
het glazuur zich weer herstellen: remineralisatie.  
Diagram 1 en diagram 2 laten de demineralisatie en de remineralisatie in de 
loop van een dag zien bij twee personen met een verschillend eetgedrag.    

 

 
 
 

1p  29 Naar aanleiding van deze diagrammen worden twee uitspraken gedaan. 
Deze twee uitspraken staan op de uitwerkbijlage. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p  30 Twee manieren van snoepen zijn: 
1 alle snoep op een dag in één keer opeten 
2 de snoep in kleine porties verspreid over de dag opeten 

 Welke manier van snoepen is het minst schadelijk voor het gebit?  
Leg je antwoord uit met behulp van de diagrammen. 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ontbijt lunch

19 20 21 22 23 24
tijd (uur)

geen
inwerking
van zuur

(remineralisatie)

inwerking
van zuur

(demineralisatie)

avondeten

diagram 1: demineralisatie en remineralisatie bij Jelle

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ontbijt lunch

19 20 21 22 23 24
tijd (uur)

geen
inwerking
van zuur

(remineralisatie)

inwerking
van zuur

(demineralisatie)

avondeten

zoete
tussendoortjes

bij de 'buis'

diagram 2: demineralisatie en remineralisatie bij Mirjam

koffie
en zoete

tussendoortjes

thee
en zoete

tussendoortjes
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HART EN BLOEDDRUK 
 

1p  31 Veranderingen in de bloeddruk worden onder andere veroorzaakt door het samentrekken 
van het hart. 
In de afbeelding is het hart schematisch weergegeven tijdens het samentrekken van de 
kamers. Een bloedvat is aangegeven met P.    
 

 
In bloedvat P is de bloeddruk hoger dan in de andere bloedvaten van de afbeelding. 

 Hoe heet bloedvat P? 
 

1p  32 In de afbeelding hieronder is de werking van het hart schematisch weergegeven.  
De pijlen geven de stroomrichting van het bloed aan.  
De tekeningen staan niet in de juiste volgorde.    
 

 
Wat is de juiste volgorde van de tekeningen?  
A 1 – 2 – 4 – 3 
B 1 – 3 – 2 – 4 
C 1 – 3 – 4 – 2  
D 1 – 4 – 2 – 3  
E 1 – 4 – 3 – 2  
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DE WERVELKOLOM 
     
 

In de afbeelding is onder andere een deel van de wervelkolom weergegeven.  

 
 

1p  33 Bevindt zich op plaats P beenweefsel? En bevindt zich op plaats Q beenweefsel? 
A alleen op plaats P 
B alleen op plaats Q 
C zowel op plaats P als op plaats Q 
 

2p  34 In de afbeelding zijn delen te zien van twee orgaanstelsels. 
 Geef de namen van deze twee orgaanstelsels. 

 
 
FIDO  
 
 

Fido is een machine met ruimtes, slangen, kleppen en pompen die een aantal 
delen van het verteringsstelsel van een hond nabootsen.  
Fabrikanten van hondenvoer kunnen hun producten op Fido testen.  
De ruimtes in Fido hebben dezelfde namen en functies als delen van het 
verteringsstelsel van een hond en ook van een mens. 

 
 

1p  35 In welke volgorde zal het hondenvoer door de ruimtes in Fido gaan? 
A dunne darm, maag, twaalfvingerige darm 
B dunne darm, twaalfvingerige darm, maag 
C maag, dunne darm, twaalfvingerige darm 
D maag, twaalfvingerige darm, dunne darm 
 

1p  36 De zuurgraad in Fido kan gecontroleerd en veranderd worden. 
Aan welke ruimte zal het meeste zuur toegevoegd worden? 
A aan de dunne darm 
B aan de maag 
C aan de twaalfvingerige darm 
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1p  37 Zal door het gebruik van machines, zoals Fido, het gebruik van levende proefdieren 
afnemen, gelijkblijven of toenemen? 
A afnemen 
B gelijkblijven 
C toenemen 
 
 
DE BORSTKAS 
 
 

In de afbeelding is een deel van de borstkas weergegeven, van bovenaf 
gezien.   

 
 

1p  38  Geef de naam van Q in de afbeelding. 
 

1p  39 Welk type wervel is afgebeeld? 
A een borstwervel 
B een halswervel 
C een lendenwervel 
 

1p  40 Om te kunnen bewegen zijn de ribben door gewrichtjes verbonden met de wervels.  
In de afbeelding geeft P de plaats van zo’n gewrichtje aan. 

 Leg uit waarvoor de ribben moeten kunnen bewegen. 
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BIOTECHNOLOGIE  
 
Bekijk eerst het boekje met informatie over biotechnologie. Je kunt de informatie 
gebruiken bij het beantwoorden van de vragen 41 tot en met 50. 
 

1p  41 Gist maakt deeg luchtig vóór het bakken, doordat de gistcellen een gas produceren (zie 
informatie 1). 
Welk gas produceren de gistcellen? 
A koolstofdioxide 
B stikstof 
C zuurstof 
 

1p  42 In de afbeelding van informatie 2 staat een techniek weergegeven om genen vanuit een 
bacterie over te brengen in een plantencel. 
Enkele delen in en om een plantencel zijn: 
1 celmembraan 
2 celwand 
3 cytoplasma 
In welke volgorde passeren de genen uit de bacterie deze delen van de plantencel, als 
gebruikt wordt gemaakt van die techniek? 
A 1 – 2 – 3  
B 1 – 3 – 2  
C 2 – 1 – 3  
D 2 – 3 – 1  
 

1p  43 In informatie 3 staat, dat door genetische modificatie aardappels zijn gemaakt die veel 
amylopectine bevatten. 
Tot welke groep stoffen behoort amylopectine? 
A tot de eiwitten 
B tot de koolhydraten 
C tot de mineralen 
D tot de vetten 
 

1p  44 In informatie 3 worden verschillende gewassen genoemd. 
Welke twee gewassen zijn genetisch gemodificeerd om ze beter te beschermen? 
A aardappel en koolzaad 
B aardappel en maïs 
C koolzaad en maïs 
 

1p  45 In informatie 4 staat dat biotechnologie ook gebruikt wordt bij de productie van medicijnen 
voor hemofiliepatiënten. Voor deze mensen kan een verwonding levensgevaarlijk zijn, als 
ze die medicijnen niet gebruiken. 

 Leg uit waardoor een verwonding voor hemofiliepatiënten levensgevaarlijk kan zijn. 
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3p  46 Bij het gebruik van micro-organismen voor de productie van voedingsmiddelen zijn er drie 

mogelijkheden: 
1 micro-organismen blijven levend in het voedingsmiddel aanwezig 
2 alle micro-organismen worden tijdens het productieproces gedood 
3 niet de micro-organismen zelf, maar alleen de stoffen die ze maken worden gebruikt  
 bij het productieproces 

 Noem bij elke mogelijkheid een voedingsmiddel uit informatie 1 of 5 waarvoor dat 
geldt.  
Schrijf je antwoord in de tabel op de uitwerkbijlage. 

 
1p  47 In informatie 6 staan gegevens over aantallen gebruikte proefdieren in Nederland. 

Hoeveel procent van de dierproeven in 1999 werd uitgevoerd met genetisch 
gemodificeerde dieren? 
A ongeveer 15% 
B ongeveer 33% 
C ongeveer 50% 
 

1p  48 Naar aanleiding van de gegevens in het diagram van informatie 6 worden twee uitspraken 
gedaan. 
Deze twee uitspraken staan op de uitwerkbijlage. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p  49 In informatie 7 wordt gesproken over argumenten van voorstanders en tegenstanders. 
Op de uitwerkbijlage staan twee meningen. 

 Geef bij elke mening met een kruisje aan of deze van een voorstander of van een 
tegenstander van biotechnologie is. 

 
1p  50 In informatie 8 staan de resultaten van een enquête over genetische modificatie. 

 Hoeveel procent van de ondervraagde mensen is tegen genetische modificatie van 
dieren? 
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Bijlage VMBO-KB 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 

 BIOLOGIE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
Deze bijlage bevat informatie. 
 

Pagina: 1046Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400009-1-651-542b 2  

BIOTECHNOLOGIE 
 
 
INFORMATIE 1 OUDE TECHNIEKEN 
 
Al eeuwen gebruiken mensen organismen voor het maken van voedingsmiddelen.  
Zo wordt gist, een eencellige schimmel, gebruikt om (bijvoorbeeld) brooddeeg te laten ‘rijzen’.  
De gistcellen gebruiken koolhydraten uit het deeg voor de verbranding. Ze maken daarbij een gas, 
waardoor het deeg luchtig wordt. Dit wordt ‘rijzen’ genoemd. Het rijzen stopt tijdens het bakken 
van het brood, omdat de gistcellen de hoge temperatuur niet overleven. 
Bacteriën worden gebruikt voor de bereiding van allerlei melkproducten, zoals yoghurt. 
De bacteriën maken zuren die smaak geven aan die melkproducten.    
 

 
gistcellen in deeg  bacteriën in yoghurt 
 
 
INFORMATIE 2 NIEUWE TECHNIEKEN 
 
Tegenwoordig wordt in de biotechnologie veel gebruikgemaakt van genetische modificatie: een 
gen uit een cel wordt overgeplaatst in een cel van een ander organisme. Hiervoor heeft men 
verschillende technieken ontwikkeld. Zo kan men genen in een andere cel brengen met een heel 
klein injectienaaldje. De kans dat het gewenste gen na zo’n micro-injectie wordt ingebouwd in het 
erfelijke materiaal van de cel, is klein, vooral bij zoogdiercellen en plantencellen. 
Bij genetische modificatie van landbouwgewassen wordt veel gebruikgemaakt van een andere 
techniek. Het ‘nieuwe’ gen wordt hierbij eerst in een bepaalde bacterie gebracht. Deze bacterie 
hecht zich dan aan een cel van een bepaalde plant. De genen van de bacterie dringen vervolgens, 
samen met het nieuwe gen, de plantencel binnen. Ze komen dan terecht in het erfelijke materiaal 
van de plant.    
 

 
 
 

plantencel

bacterie

'nieuw' gen
genen van de

bacterie
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INFORMATIE 3 LANDBOUW 
 
Door genetische modificatie kunnen landbouwgewassen met nieuwe eigenschappen worden 
gekweekt. Zo zijn er nu maïsplanten en koolzaadplanten met een gen dat de planten beter 
beschermt tegen insecten. Een ander gen maakt planten van deze soorten ongevoelig voor 
onkruidbestrijdingsmiddelen. Ook zijn er genetisch gemodificeerde koolzaadplanten gemaakt 
waarvan de zaden veel laureaatolie bevatten. Dit is een dure soort olie die onder andere gebruikt 
wordt bij de productie van zeep. 
Sinds enkele jaren worden er aardappels verbouwd waarvan de genen zó zijn veranderd, dat de  
knollen in plaats van twee soorten, nog maar één soort zetmeel bevatten: amylopectine. 
Amylopectine wordt gebruikt voor de productie van lijm en verf.  
 
 
INFORMATIE 4 GEZONDHEID 
 
Bij de productie van sommige geneesmiddelen wordt gebruikgemaakt van biotechnologie.  
Insuline voor de behandeling van suikerziekte wordt geproduceerd door een bacterie met een 
menselijk gen. Schapen met een ander menselijk gen produceren melk met een stollingsfactor die 
als medicijn gebruikt wordt voor hemofiliepatiënten. Mensen met hemofilie hebben deze stof zelf 
niet in hun bloed.  
In Amerika wordt onderzocht of genetisch gemanipuleerde planten gebruikt zouden kunnen 
worden om infectieziekten te voorkomen. 
 
 
INFORMATIE 5 VOEDINGSMIDDELEN 
 
In de voedingsmiddelen-industrie worden naast de oude technieken (zie informatie 1), steeds 
meer nieuwe technieken gebruikt. Zo is het mogelijk genetisch gemodificeerde micro-organismen 
verschillende soorten enzymen te laten maken die gebruikt kunnen worden bij de productie van 
voedingsmiddelen. Voor het maken van kaas wordt bijvoorbeeld het enzym chymosine gebruikt. 
Dit enzym wordt uit de maag van jonge slachtkalveren gehaald. Men kan dit enzym ook laten 
produceren door gistcellen met een gen van een kalf. 
Ook voor de productie van conserveermiddelen, geurstoffen en smaakstoffen zijn genetisch 
gemodificeerde micro-organismen beschikbaar. 
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INFORMATIE 6 DIERPROEVEN 
 
Voor bepaalde soorten onderzoek, bijvoorbeeld voor het uitproberen van medicijnen, worden 
proefdieren gebruikt. Het diagram geeft weer hoeveel proeven met dieren er in een aantal jaren 
werden uitgevoerd in Nederland. Sinds 1998 wordt bijgehouden hoeveel van die dierproeven 
worden gedaan met genetisch gemodificeerde dieren.    
 

 
 
INFORMATIE 7 KRITIEK  
 
Er zijn voorstanders en tegenstanders van genetische modificatie. Organismen met ‘nieuwe 
genen’ zouden gevaar op kunnen leveren voor gezondheid en milieu. 
Zo is men bezorgd, dat voedingsmiddelen die door genetische modificatie andere stoffen bevatten, 
allergische reacties kunnen veroorzaken bij mensen.  
Ook is er veel bezwaar tegen het verbouwen van gewassen die ongevoelig zijn gemaakt tegen 
onkruidbestrijdingsmiddelen. Tegenstanders beweren dat, op akkers met zulke gewassen, nog 
méér gifstoffen gebruikt worden bij de bestrijding van onkruid dan voorheen.  
Ook bestaat het gevaar dat door verspreiding van stuifmeel ‘vreemde’ genen uit genetisch 
gemodificeerde landbouwgewassen in andere planten in de natuur terechtkomen. Dit zou weer 
een verstoring van het biologisch evenwicht in de natuur kunnen veroorzaken. 
 
 

1978 1994 1995 1996 1997 1998 1999
jaar

1.500.000

1.000.000

500.000

0

aantal
proefdieren

Legenda:

proeven met genetisch gemodificeerde dieren

proeven met niet genetisch gemodificeerde dieren
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INFORMATIE 8 EEN ENQUÊTE  
 
In het staafdiagram staan de resultaten van een enquête over genetische modificatie.    
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BIOLOGIE CSE KB 2004-1 
 
BIOLOGIE VBO-MAVO-C 2004-1 
 
UITWERKBIJLAGE  
 
 
 
 
21 
 

uitspraken juist onjuist 
De hoeveelheid zuurstof die opgenomen kan worden neemt af 
tussen het 12e en 40e levensjaar. 

  

Bij mannen (en jongens) ouder dan 15 jaar kan per minuut meer 
zuurstof in het bloed worden opgenomen dan bij vrouwen (en 
meisjes) ouder dan 15 jaar. 

  

 
29 
 

uitspraken juist onjuist 
Bij Jelle vindt om 16.00 uur demineralisatie plaats.   
Bij Mirjam vindt vaker demineralisatie plaats dan bij Jelle.   

 
46 
 
mogelijkheid voorbeeld van een voedingsmiddel uit de 

informatie 
1 micro-organismen levend aanwezig  
2 alle micro-organismen gedood  
3 alleen de stoffen gebruikt  

 
48 
 

uitspraken juist onjuist 
In 1978 werden tweemaal zoveel dierproeven uitgevoerd als in 
1994. 

  

De toename van het aantal dierproeven in 1999, vergeleken met 
1998, is het gevolg van een toename van het aantal dierproeven 
met genetisch gemodificeerde dieren. 

  

 
49 
 

uitspraken voorstander tegenstander 
Door gistcellen chymosine te laten produceren, worden er minder 
kalveren geslacht. 

  

Genetisch gemodificeerd voedsel kan allergische reacties 
veroorzaken. 

  

 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ___________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 

 BIOLOGIE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of 
vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 
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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. 

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; 
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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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen biologie KB en biologie VBO-MAVO-C kunnen maximaal 
57 scorepunten worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
HARINGKAKEN || 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
kieuw(en) 
 

 3 A 
 
EEN BOTZIEKTE BIJ PAARDEN || 
 

 4 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het kraakbeenlaagje het gewricht soepel laat 
bewegen / slijtage tegengaat. 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist werkplan: 
• een groep paarden een eiwitrijk dieet geven en een andere groep paarden een niet-

eiwitrijk dieet geven 1 
• na verloop van tijd de beide groepen vergelijken m.b.t. osteochondrose 1 
 
BOTONTKALKING || 
 

 6 A 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
(1,4 x 20 mg) + (0,2 x 15 mg) + (0,6 x 600 mg) = 391 mg (is minder dan 1200 mg) 
 
• de juiste calciumwaarden uit de tabel gebruikt 1 
• de juiste vermenigvuldigingsfactoren gebruikt en een juiste uitkomst 1 
 

 8 maximumscore 1 
diagram 2 
 
DE MONDHOLTE || 
 

 9 maximumscore 1 
de huig 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 

 Een orgaan, met een uitleg waaruit blijkt dat de tong uit meerdere soorten weefsel 
bestaat. 

 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

HET BEKKEN || 
 

 11 maximumscore 2 
• P = heupbeen 1 
• Q = heiligbeen 1 
 

 12 maximumscore 1 
het vormen van bloeddeeltjes 
 

 13 A 
 

 14 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat bij een geboorte de baby door deze opening ter wereld 
komt. 
 
ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN ROKEN || 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste conclusie: 

 Door roken (tijdens de zwangerschap) wordt een baby minder zwaar. 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een goed antwoord: 

 meer baby’s bij het onderzoek betrekken 
 verschillende categorieën van (rokende) moeders bij het onderzoek betrekken (zoals 

zware rokers en lichte rokers) 
 
REIZIGERSPROBLEMEN || 
 

 17 A 
 

 18 maximumscore 1 
Tijdens de busreis (advertentie 2), met een uitleg waaruit blijkt dat de reiziger dan langer 
stilzit. 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 

 regelmatig (de benen) bewegen tijdens de reis 
 
ZUURSTOF-OPNAME || 
 

 20 C 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 1 
Een juist ingevulde tabel is: 
 

uitspraken juist onjuist 
De hoeveelheid zuurstof die opgenomen kan worden, neemt af 
tussen het 12e en 40e levensjaar. 

 x 

Bij mannen (en jongens) ouder dan 15 jaar kan per minuut meer 
zuurstof in het bloed worden opgenomen dan bij vrouwen (en 
meisjes) ouder dan 15 jaar. 

x 
 

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

 22 maximumscore 1 
0,8 (L) 
 
ÖTZI   || 
 

 23 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de mummie door de lage temperatuur niet is afgebroken 
(door reducenten). 
 

 24 maximumscore 1 
de (cel)kern  
 

 25 A 
 
AAMBEIEN || 
 

 26 maximumscore 1 
anus 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste voedingsmiddelen: 

 volkorenbrood 
 peulvruchten 
 groenten  
 fruit 

 
per juist voedingsmiddel 1 
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Vraag Antwoord Scores

BACTERIËN EN GEBIT || 
 

 29 maximumscore 1 
Een juist ingevulde tabel is: 
 

uitspraken juist onjuist 
Bij Jelle vindt om 16.00 uur demineralisatie plaats.  x 
Bij Mirjam vindt vaker demineralisatie plaats dan bij Jelle. x  

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

 30 maximumscore 1 
Manier 1, met een uitleg waaruit blijkt dat het glazuur dan beter kan herstellen / er dan 
minder (vaak) demineralisatie optreedt. 
 
HART EN BLOEDDRUK || 
 

 31 maximumscore 1 
aorta 
 

 32 D 
 
DE WERVELKOLOM || 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 2 
• zenuwstelsel 1 
• geraamte / skelet / bottenstelsel 1 
 
FIDO   || 
 

 35 D 
 

 36 B 
 

 37 A 
 
DE BORSTKAS || 
 

 38 maximumscore 1 
borstbeen 
 

 39 A 
 

 40 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de ribben bewegen om te kunnen ademhalen. 
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Vraag Antwoord Scores

BIOTECHNOLOGIE || 
 

 41 A 
 

 42 C 
 

 43 B 
 

 44 C 
 

 45 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat bij een verwonding de wond niet dichtgaat / blijft 
doorbloeden. 
 

 46 maximumscore 3 
Een juist ingevulde tabel: 
 
mogelijkheid voorbeeld van een voedingsmiddel uit de 

informatie 
1 micro-organismen levend aanwezig yoghurt 
2 alle micro-organismen gedood brood 
3 alleen de stoffen gebruikt kaas 

 
per juist ingevulde regel 1 
 

 47 A 
 

 48 maximumscore 1 
Een juist ingevulde tabel is: 
 

uitspraken juist onjuist 
In 1978 werden tweemaal zoveel dierproeven uitgevoerd als in 
1994. x  

De toename van het aantal dierproeven in 1999, vergeleken met 
1998, is het gevolg van een toename van het aantal dierproeven 
met genetisch gemodificeerde dieren. 

x 
 

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

 49 maximumscore 1 
Een juist ingevulde tabel is: 
 

uitspraken voorstander tegenstander 
Door gistcellen chymosine te laten produceren, worden 
er minder kalveren geslacht. x  

Genetisch gemodificeerd voedsel kan allergische 
reacties veroorzaken. 

 x 

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

 50 maximumscore 1 
70% 

400009-1-651-542c* 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
 
 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 

 BIOLOGIE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 - 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
BACTERIËN IN HET VERTERINGSKANAAL 
 

1p  1 Veel koolsoorten bevatten vezels.  
Koolhydraten in die vezels worden door menselijke  
enzymen in het verteringskanaal niet verteerd.  
Bacteriën in het verteringskanaal breken deze  
onverteerbare koolhydraten wel af. 
In de afbeelding is het verteringskanaal weergegeven. 
In deel P komen veel bacteriën voor die onverteerbare  
resten afbreken. 
Wat is de naam van deel P? 
A de dikke darm 
B de dunne darm  
C de twaalfvingerige darm 
 
 
 
 
 
 

1p  2 Voor microscopisch onderzoek wordt een preparaat gemaakt van ontlasting. In dat 
preparaat bevinden zich onder andere bacteriën, cellen van een koolplant en cellen van 
de darmwand. 
In de afbeelding hieronder zijn deze drie soorten cellen weergegeven.   

 
Welke letter geeft bacteriën aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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1p  3 In het verteringskanaal maken bacteriën bij de afbraak van koolhydraten gassen zoals 
methaan, waterstof en zwavelwaterstof. Als iemand een wind laat, komen deze gassen 
naar buiten. De samenstelling van het gasmengsel hangt af van wat er gegeten is. 
In de onderstaande tabel staat hoe die samenstelling kan zijn. 
 

soort gas percentage 
koolstofdioxide 20 – 30% 
stikstof 20 – 90% 
zuurstof   0 – 10% 
waterstof   0 – 50% 
methaan   0 – 10% 
zwavelwaterstof   0 –   1% 

 
Gemiddeld zit er 200 milliliter van dit gasmengsel in het verteringskanaal. 

 Hoeveel milliliter methaan zit er maximaal in deze hoeveelheid gas? 
 

2p  4 Vooral na het eten van kool moet iemand veel winden laten, omdat kool veel vezels met 
onverteerbare koolhydraten bevat. 
Sam eet 250 gram gekookte spitskool. 
Hieronder is een deel uit de voedingsmiddelentabel afgebeeld. 
 
Analyse per 100 gram eetbaar gedeelte van het voedingsmiddel. 
 

voedingsmiddel energie
kJ

eiwit
gram

vet
gram

koolhydraten
gram

vezel
gram

water 
gram 

boerenkool, gekookt 172 4 1 4 3 86 
chinese kool, gekookt 67 1 0 3 3 95 
chinese kool, rauw 50 1 0 2 3 95 
groene kool, gekookt 155 3 1 4 3 90 
groene kool, rauw 117 3 0 4 4 90 
rodekool, gekookt 84 2 0 3 3 89 
rodekool, rauw 84 2 0 3 4 91 
savooikool, gekookt 121 2 1 3 2 91 
savooikool, rauw 121 2 1 3 3 91 
spitskool, gekookt 188 4 1 5 3 90 
spitskool, rauw 155 3 1 4 3 90 
spruitjes, gekookt 117 4 0 3 3 86 
witte kool, gekookt 84 2 0 3 3 91 
witte kool, rauw 100 2 0 4 3 91 
zuurkool, gekookt 50 2 0 1 4 92 
zuurkool, rauw 50 2 0 1 4 92 

 
 Hoeveel gram vezels bevat de spitskool die Sam eet? Leg je antwoord uit met een 

berekening. 
 
 

Pagina: 1062Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400030-2-651-542o 4 ga naar de volgende pagina 

CHOLESTEROL 
 
 

Cholesterol is een vetachtige stof 
die in het lichaam onder andere 
wordt gebruikt voor de opbouw van 
celmembranen. Ongeveer 85% van 
alle cholesterol wordt in de lever 
aangemaakt, de rest wordt met de 
voeding opgenomen. Een teveel 
aan cholesterol wordt door het 
bloed weer naar de lever vervoerd, 
waar het uitgescheiden wordt met 
gal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  5 In de afbeelding is een schema van de bloedsomloop weergegeven. 
 Geef de namen van bloedvat P en van bloedvat Q.  

Schrijf je antwoord zo op: 
bloedvat P = ………. 
bloedvat Q = …….. 
 

1p  6 Als het cholesterolgehalte in het bloed hoog is, dan is de kans op een hartinfarct groter 
dan bij een lager cholesterolgehalte. Een teveel aan cholesterol zet zich af tegen de 
binnenkant van bloedvaten, waardoor deze steeds nauwer worden. Een hartinfarct wordt 
veroorzaakt door afsluiting van één van de bloedvaten die bloed vanuit de aorta naar de 
hartspier toevoeren. 

 Geef de naam van zo'n bloedvat waardoor zuurstofrijk bloed naar de hartspier 
stroomt. 

 
2p  7 Mensen met een te hoog cholesterolgehalte in het bloed wordt een dieet met weinig vet 

voorgeschreven. Bovendien wordt een aantal andere gedragsregels aangeraden voor een 
gezonde leefwijze. 

 Noem twee van zulke gedragsregels om de kans op een hartinfarct te verkleinen. 
 
 

Pagina: 1063Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400030-2-651-542o 5 ga naar de volgende pagina 

SCHEDELBEENDEREN 
 
 

In het begin van de ontwikkeling in de baarmoeder 
bestaat het skelet van een foetus nog uit kraakbeen. 
Tijdens de verdere ontwikkeling verandert dit 
kraakbeenweefsel steeds meer in beenweefsel. 
Hiernaast is een foto van een foetus afgebeeld, waarin 
het skelet zichtbaar is.    

 
 
 
 
 
 
 

1p  8 Tussen de schedelbeenderen van een foetus bevinden zich openingen, zogenaamde 
fontanellen (zie de afbeelding hierboven). 
Ongeveer anderhalf jaar na de geboorte zijn bij de meeste kinderen de fontanellen 
verdwenen. 

 Op welke manier zijn de schedelbeenderen dan met elkaar verbonden? 
 

1p  9 In de vorige eeuw werd een bepaald hondenras speciaal gefokt om het kenmerk 
'openblijvende fontanel'. Tegenwoordig is bij oudere honden van dit ras de fontanel wel 
gesloten, omdat de kans op hersenletsel bij deze dieren daardoor kleiner is. 

 Leg uit dat honden bij een openblijvende fontanel meer kans op hersenletsel hebben 
dan honden met een gesloten fontanel. 
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DE KNIE 
 
 

In de afbeelding is onder andere het kniegewricht weergegeven.   

 
 

1p  10 Welk type gewricht is een kniegewricht? 
A een kogelgewricht 
B een rolgewricht 
C een scharniergewricht 
 

1p  11 Als de meniscus in een knie beschadigd is door slijtage of door een ongeluk, dan is het 
vaak nodig dat een gedeelte van de meniscus door een operatie wordt verwijderd. 

 Uit welk type weefsel bestaat de meniscus? 
 
 
HET HEUPGEWRICHT 
 

1p  12 Pijn in de heupgewrichten komt bij oudere mensen vaak voor. Men spreekt dan van 
‘slijtage van het heupgewricht’. De pijn is het gevolg van het verdwijnen van het 
kraakbeen in het gewricht. De oorzaak hiervan is niet precies bekend. 

 Noem een functie van het kraakbeen in het heupgewricht. 
 

1p  13 Naast het voorschrijven van pijnstillers en fysiotherapie wordt een patiënt met 
heupklachten die te dik is, vaak aangeraden te vermageren. 

 Leg uit waardoor vermageren de pijn van een patiënt met heupproblemen kan 
verminderen. 
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2p  14 In ernstige gevallen van slijtage van het heupgewricht wordt bij een patiënt een 
zogenaamde heupprothese aangebracht. Tijdens een operatie wordt dan de kop van een 
heupgewricht verwijderd en vervangen door een kop van metaal. Soms wordt ook nog de 
kom vervangen (zie de afbeelding hieronder).   

 
De heupprothese verbindt de botten P en Q uit de afbeelding met elkaar. 

 Geef de namen van bot P en van bot Q. 
Schrijf je antwoord zo op: 
bot P = ……………….. 
bot Q = ………………. 
 
 
EPO 
 
 

Epo is een hormoon dat door de nieren wordt gemaakt. Het speelt een rol bij 
het maken van rode bloedcellen. Epo kan ook kunstmatig gemaakt worden en 
door sporters gebruikt worden als doping. Door Epo te gebruiken worden er 
veel meer rode bloedcellen geproduceerd dan normaal. Daardoor kan een 
sporter zijn prestaties vergroten.  
Sporters worden op het gebruik van Epo gecontroleerd door bloed- en 
urineonderzoek.

 
 

1p  15  Leg uit dat een sporter tot grotere lichamelijke prestaties in staat is, als het bloed 
meer rode bloedcellen bevat. 

 
1p  16 Waar in het lichaam worden rode bloedcellen gemaakt? 

A in de lever 
B in de nieren 
C in het beenmerg 
D in het bloedplasma 
 

1p  17 Het gebruik van Epo kan door urineonderzoek gecontroleerd worden. 
Waar in de nieren wordt Epo uit het bloed verwijderd? 
A alleen in niermerg 
B alleen in nierschors 
C zowel in niermerg als in nierschors
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DE ACHILLESPEES 
 

1p  18 De achillespees is een grote pees die spier P met het hielbeen verbindt.  
 

 
 Wat is de naam van spier P? 

 
 

Tijdens het volleyballen voelt Julia plotseling 
een heftige pijn vlak boven haar hiel.  
Het is alsof zij een schop tegen haar been 
krijgt. De trainer vermoedt dat haar 
achillespees is gescheurd.  
Om vast te stellen of de pees volledig is 
afgescheurd, knijpt hij in haar onderbeen 
(zie de afbeelding hiernaast). 
Als de pees niet volledig is afgescheurd, zal 
haar voet bewegen.  

 
 
 
 

1p  19 In de afbeelding hieronder staan vier manieren getekend waarop de voet kan bewegen.   
 

Welke tekening geeft de beweging weer die de voet maakt als de achillespees omhoog 
getrokken wordt? 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
D tekening 4 
 

Pagina: 1067Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400030-2-651-542o 9 ga naar de volgende pagina 

VEEVOER 
 
 

Het voedsel dat koeien te eten krijgen, kan onder andere grassen en granen 
bevatten. Veel gras in het voer is voor de gezondheid van de koeien beter dan 
veel granen. 
In het verteringskanaal van koeien leven veel soorten schimmels, eencellige 
diertjes en bacteriën. Sommige van deze bacteriesoorten produceren zuren. 
Als het vee veel granen te eten krijgt, dan neemt het aantal zuurproducerende 
bacteriën in het verteringskanaal toe. Het zuur kan dan ontstekingen en zweren 
in de maag tot gevolg hebben.

 
 

1p  20 Bij welke micro-organismen uit het verteringskanaal van een koe is er een celwand 
aanwezig? 
A bij bacteriën en bij eencellige diertjes 
B bij bacteriën en bij schimmels 
C bij eencellige diertjes en bij schimmels 
 

1p  21 Bij het slachten kunnen bacteriën uit het verteringskanaal van een koe in het vlees 
terechtkomen. De kans dat een mens daardoor een darminfectie oploopt is het grootst, 
als de bacteriën uit een koe komen die gevoerd is met granen. Door het hoge zuurgehalte 
in het verteringskanaal van zo’n koe hebben de bacteriën zich aangepast aan een zure 
omgeving. 

 Een bacterie die aangepast is aan een zure omgeving, veroorzaakt eerder een 
darminfectie dan een bacterie die dat niet is. Leg dit uit. 

 
 
LICHAAMSTEMPERATUUR 
 

1p  22 De afbeelding geeft de temperatuur op verschillende 
plaatsen in het lichaam van de mens weer.   
In welk orgaan is de temperatuur het hoogst? 
A in de lever 
B in de long 
C in het hart 
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ADEMHALINGSSTELSEL 
 
 

In de afbeelding is onder andere een deel van het ademhalingsstelsel 
weergegeven.    

 

 
 

1p  23 Wat stroomt via buis Q afwisselend een long in en uit? 
A bloed 
B lucht 
C lymfe 
 

1p  24  Stroomt door bloedvat P zuurstofrijk of zuurstofarm bloed? Leg je antwoord uit. 
 

1p  25 Het bloed in bloedvat R stroomt naar het hart toe. 
In welk deel van het hart komt dit bloed als eerste terecht? 
A in de linkerboezem 
B in de linkerkamer 
C in de rechterboezem 
D in de rechterkamer 
 

1p  26 In de wand van de luchtpijp bevinden zich ringen. 
Uit welk type weefsel zijn deze ringen voornamelijk opgebouwd? 
A uit beenweefsel 
B uit kraakbeenweefsel 
C uit spierweefsel 
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1p  27 De binnenzijde van de luchtpijp is bedekt met slijmvlies.   
 

 
 Wat is de functie van de trilharen in dit slijmvlies? 

 
2p  28 Bij een proefpersoon wordt de samenstelling van de ingeademde en de uitgeademde 

lucht vergeleken. Voor drie gassen: koolstofdioxide, stikstof en zuurstof, zijn de resultaten 
in een willekeurige volgorde weergegeven in het staafdiagram.   
 

 
 Van welk gas geven de staven bij Q het resultaat weer? Leg je antwoord uit. 

 
 

100

80

60

40

20

0
P Q R

%

gassenLegenda:
ingeademde lucht

uitgeademde lucht
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LUIE MAAG 
 
 

Men spreekt van een 'luie maag' als de peristaltische bewegingen van de maag 
onregelmatig en te langzaam zijn. Het voedsel blijft hierdoor te lang in de 
maag, bijvoorbeeld vijf uur in plaats van drie uur. Het maagzuur werkt dan te 
lang in op de maagwand. Onder andere maagpijn, een vol gevoel en 
misselijkheid kunnen het gevolg zijn. 

 
 

1p  29 In de afbeelding is een aantal organen in het lichaam weergegeven.   
 

 
 Welke letter geeft de maag aan? 

 
1p  30 Een luie maag duwt het voedsel te langzaam vanuit de maag verder door het 

verteringskanaal. 
In welk deel van het verteringskanaal komt het voedsel terecht als het vanuit de maag 
verder wordt geduwd? 
A in de alvleesklier 
B in de dikke darm 
C in de lever 
D in de twaalfvingerige darm 
 

1p  31  Noem nog een andere functie van de peristaltische bewegingen dan het verder duwen 
van het voedsel. 
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EEN PROEF 
 
 

Sommige kamerplanten hebben bladeren met witte en groene strepen.   
 

Irene zet zo'n kamerplant twee dagen in het licht. 
Een andere plant van deze soort zet zij twee dagen in het donker. 
Beide planten staan bij kamertemperatuur. 
Hierna onderzoekt Irene of in bladeren van beide planten zetmeel aanwezig is. 
Ze gebruikt een bepaalde oplossing om zetmeel aan te tonen. 
De resultaten van deze proef zijn hieronder weergegeven.   

 
 

1p  32 Welke oplossing gebruikte Irene om zetmeel aan te tonen? 
A een glucose-oplossing 
B een jodium-oplossing 
C een kalkwater-oplossing 
 

1p  33 Welke conclusie is het meest juist op grond van de resultaten van deze proef? 
A Voor de vorming van zetmeel is alleen bladgroen nodig. 
B Voor de vorming van zetmeel is alleen licht nodig. 
C Voor de vorming van zetmeel is zowel bladgroen als licht nodig. 
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GROENWIERTJES IN EEN PANTOFFELDIERTJE 
 
 

Sommige organismen leven in andere organismen. 
Een voorbeeld hiervan zijn bepaalde groenwiertjes die in pantoffeldiertjes 
voorkomen. 
De groenwiertjes nemen bepaalde stoffen uit het pantoffeldiertje op.  
Ze gebruiken deze stoffen voor hun fotosynthese.  
Het pantoffeldiertje krijgt op zijn beurt bepaalde stoffen van de wiertjes.   

 

 
 

1p  34 Welke stoffen neemt het groenwiertje voor de fotosynthese uit het pantoffeldiertje op? 
A glucose en koolstofdioxide 
B glucose en water 
C koolstofdioxide en water 
 

1p  35 In welk organisme komt verbranding voor? 
A alleen in het groenwiertje 
B alleen in het pantoffeldiertje 
C zowel in het groenwiertje als in het pantoffeldiertje 
 
 
DEEL VAN DE ELLEPIJP 
 
 

In de afbeelding is een deel van de ellepijp weergegeven.   
 

 
 

1p  36  Tot welk orgaanstelsel behoort de ellepijp? 
 

1p  37  Vormen de cellen in gebied P een weefsel? Leg je antwoord uit. 
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BACTERIËN 
 
Bekijk eerst de informatie in het bijlagenboekje over bacteriën. 
Je kunt die informatie gebruiken bij het beantwoorden van de vragen 38 tot en met 47. 
 

2p  38 In informatie 1 staat dat bacteriën gebruikt worden bij de bereiding van voedingsmiddelen. 
 Noem twee van zulke voedingsmiddelen. 

 
1p  39 In de informatie worden enkele ziekten genoemd die door bacteriën veroorzaakt worden. 

Eén daarvan is de besmettelijke ziekte gonorroe. 
 Hoe wordt gonorroe verspreid? 

 
2p  40 Bij een voedselvergiftiging komen bepaalde bacteriën in het lichaam van een mens 

(informatie 2). Deze bacteriën produceren een giftige stof. 
Het lichaam reageert op deze infectie door antistoffen te maken.   
 

 
In de afbeelding zijn drie typen bloeddeeltjes weergegeven. 

 Welk type bloeddeeltje maakt antistoffen? Geef de letter en de naam. 
Schrijf je antwoord zo op: 
letter van het bloeddeeltje: ……………. 
naam van het bloeddeeltje: ……………. 
 

1p  41 Een bacterie komt terecht op een agarlaagje in een petrischaal.  
De omstandigheden zijn gunstig. 
Hoeveel bacteriën kunnen er na 80 minuten volgens informatie 4 ontstaan zijn uit deze 
bacterie?  
A 4 
B 16 
C 24 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  42 Voedsel kan onder andere geconserveerd worden door toevoeging van zout 
(informatie 5). 

 Leg uit waardoor voedsel minder snel bederft door toevoeging van zout als 
conserveermiddel. 

 
1p  43 In de informatie wordt beschreven hoe een legerkok van Napoleon voedsel conserveerde. 

 Leg uit waardoor voedsel dat zó behandeld wordt, langer houdbaar is. 
 

1p  44 In de afbeelding zijn drie grafieken weergegeven.  
 

 
Welke grafiek geeft de groei van bacteriën volgens informatie 3 juist weer? 
A grafiek P 
B grafiek Q 
C grafiek R 
 

1p  45 In informatie 6 staan etiketten afgebeeld van twee voedingsmiddelen. De rijstepap staat in 
de winkel in de koeling, de vanillevla niet. 

 Leg met behulp van de etiketten uit waardoor de vanillevla buiten de koeling niet 
bederft. 

 
1p  46 In informatie 7 staan twee recepten om ijs te maken. 

Ilse wil ijs gaan maken volgens één van deze recepten. 
 Welk recept moet ze kiezen als ze de kans op een besmetting met Salmonella zoveel 

mogelijk wil voorkomen? Leg je antwoord uit. 
 

2p  47 In informatie 8 wordt een experiment beschreven. 
 Welk cijfer in de afbeelding geeft het petrischaaltje aan dat in de koelkast heeft 

gestaan tijdens het experiment? Leg je antwoord uit. 
 

temperatuur

bacterie-
groei

35˚C

grafiek P

temperatuur

bacterie-
groei

35˚C

grafiek Q

temperatuur

bacterie-
groei

35˚C

grafiek R
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 BIOLOGIE CSE KB 
 

 BIOLOGIE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
Deze bijlage bevat informatie. 
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BACTERIËN 
 
 
INFORMATIE 1 NUTTIG OF SCHADELIJK? 
 
Bij het woord bacteriën denken de meeste mensen allereerst aan schadelijke bacteriën. Toch zijn 
veel soorten nuttig. Zo spelen bacteriën een belangrijke rol in de kringloop van stoffen doordat ze 
dode resten van organismen afbreken. Ook worden bacteriën door de mens al eeuwenlang 
gebruikt bij de bereiding van voedingsmiddelen. In het lichaam van de mens komen ook nuttige 
bacteriën voor. 
Schadelijk zijn bacteriesoorten die ziekten kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld tuberculose, 
longontsteking en SOA’s zoals gonorroe en syfilis. 
 
 
INFORMATIE 2 VOEDSELVERGIFTIGING 
 
Bacteriën en andere micro-organismen in het voedsel kunnen voedselbederf veroorzaken. Een 
voorbeeld hiervan is de Salmonella-bacterie die in onverhitte eieren, kip en ander vlees kan 
voorkomen. Voedselvergiftiging ontstaat door het eten van zulk ‘bedorven’ voedsel. Soms is 
bedorven voedsel duidelijk te herkennen, zoals zure melk of een beschimmelde boterham. Maar er 
kunnen ook schadelijke micro-organismen in voedsel zitten zonder dat je het ziet of ruikt. Door dit 
voedsel te eten kun je behoorlijk ziek worden, met verschijnselen als misselijkheid, braken, 
buikpijn en diarree. Je wordt ziek door de micro-organismen zelf, óf door de gifstoffen die ze 
produceren. 
 
 
INFORMATIE 3 INVLOED VAN TEMPERATUUR 
 
In het schema hieronder staat weergegeven, wat de invloed van de temperatuur is op de meeste 
soorten bacteriën die voedselbederf veroorzaken.    
 

 
 

0˚

10˚

20˚

30˚

40˚

50˚

60˚

70˚

80˚

90˚

100˚

bacteriën
vermeerderen

zich snel

bacteriën
vermeerderen

zich

bacteriën vermeerderen
zich niet bij (diep)vriezen

bacteriën sterven bij verhitten

bacteriën
vermeerderen
zich langzaam
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INFORMATIE 4 DELING VAN BACTERIËN 
 
Bacteriën vermeerderen zich door celdeling. In de tabel hieronder staat aangegeven, hoe je het 
aantal bacteriën kunt berekenen dat na een bepaalde tijd door deling uit één bacterie is ontstaan, 
als de omstandigheden gunstig zijn.    
 

 
 
INFORMATIE 5 CONSERVEREN 
 
Al duizenden jaren is bekend, dat voedsel geconserveerd kan worden door toevoeging van stoffen 
als zout en zuur.  
In 1805 ontdekte Nicolas Appert, een legerkok van Napoleon, dat levensmiddelen langer bewaard 
konden worden, als ze in glazen potten werden gedaan en vervolgens verhit in kokend water. 
Tegenwoordig staat er in elk huis wel een koelkast (temperatuur 4 oC tot 7 oC) en vaak ook een 
diepvriezer (temperatuur  -18 oC of lager). 
 
 
INFORMATIE 6 BEWAREN 
 
Uit de informatie op de verpakking van een product kan afgeleid worden hoe lang en op welke 
manier het levensmiddel veilig bewaard kan worden.  
In de afbeelding hieronder zijn etiketten weergegeven van twee voedingsmiddelen die in een 
winkel staan.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijstepap gepasteuriseerd 
Inhoud 0,5 liter  e 
Ten minste houdbaar tot: zie datum 
bovenzijde 
Ingrediënten: melk, wei, rijst 8%, zout 
 
 
 

Voedingswaarde per 100g   
316 kJ (75 kcal)   
 
eiwit 2,6 g 
koolhydraten 10,1 g 
 waarvan suikers 4,2 g 
vet  2,6 g 
 waarvan verzadigd 1,8 g 
voedingsvezel 0,2 g 
natrium 0,09 g 
calcium 77 mg* 
*10% van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid 

tijdstip (t)

0 minuten, t = 0

20 minuten, t = 1

40 minuten, t = 2

60 minuten, t = 3

aantal (2t)

20 = 1 bacterie

  21 = 2 bacteriën

  22 = 4 bacteriën

  23 = 8 bacteriën

schematisch

tabel: vermeerdering van bacteriën in 1 uur, onder gunstige
          omstandigheden
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INFORMATIE 7 BEREIDEN VAN VOEDSEL 
 
Door goed te letten op hygiëne, houdbaarheid en kwaliteit van producten kan de kans op 
voedselvergiftiging worden verkleind. 
In de afbeelding hieronder staan twee recepten voor het maken van ijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIE 8 EEN EXPERIMENT 
 
Bij een onderzoek naar de houdbaarheid van voedsel wordt een experiment gedaan met melk. 
In drie petrischaaltjes wordt een laagje agar gedaan. Agar bevat voedingsstoffen voor bacteriën. 
Als de omstandigheden gunstig zijn, gaan bacteriën die op zo’n laagje terechtkomen, zich delen. 
Uit elke bacterie ontstaat dan een groepje bacteriën, een zogenaamde kolonie, die met het blote 
oog zichtbaar is. 
Met een wattenstaafje wordt in elk petrischaaltje wat melk uit hetzelfde glas op het agarlaagje 
gebracht. Eén van de schaaltjes wordt in de diepvries geplaatst, één in de koelkast en één in een 
kast bij kamertemperatuur. Na enkele dagen worden de schaaltjes bekeken. Het resultaat is te 
zien in de afbeelding hieronder.   
 

 
 
 
 

Yoghurt-ijs met 
3 soorten rood fruit 

 
Ingrediënten 

100 g frambozen, 100 g aardbeien 
50 g aalbessen, 2 dl yoghurt 

1 eetlepel geklopte kwark 
125 g suiker 

 
Was en droog de vruchten en ontdoe 
ze van de steeltjes; doe ze in de 
mixer om een dunne puree te maken. 
Meng in een kom de yoghurt, de 
kwark en de suiker. 
Klop totdat de suiker goed opgelost 
is. 
Voeg de vruchtenpuree toe. 
Meng het geheel goed dooreen en 
doe het over in de ijsbereider. 

SINAASAPPELPARFAIT 
 
4 personen:  4 sinaasappelen 
  4 ei-dooiers 
  4 eetl. suiker 
  3 dl. slagroom 
 
1. De sinaasappelen met warm water goed 

schoonborstelen. 
2. Een kapje van de sinaasappelen snijden en het 

vruchtvlees en sap uit de sinaasappelen scheppen. 
De velletjes en pitten verwijderen en het sap 
bewaren. 

3.  De ei-dooiers met de suiker licht en luchtig 
  kloppen. 
4. De slagroom stijfslaan en met het 

sinaasappelsap door het dooiermengsel spatelen.
5. De sinaasappelen met het slagroom-dooier-

mengsel vullen en de sinaasappelen 3 tot 4 uur 
of langer in de vriezer zetten. 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 

 BIOLOGIE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of 
vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 
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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. 

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; 
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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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Biologie KB en Biologie VBO-MAVO-C kunnen maximaal 
55 scorepunten worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
BACTERIËN IN HET VERTERINGSKANAAL || 
 

 1 A 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 1 
20 ml 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
2,5 x 3 gram = 7,5 gram 
 
• de juiste getallen gebruikt 1 
• een juiste berekening en een juiste uitkomst 1 
 
CHOLESTEROL || 
 

 5 maximumscore 2 
• bloedvat P = leverslagader 1 
• bloedvat Q = poortader 1 
 

 6 maximumscore 1 
kransslagader 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste gedragsregel: 

 meer lichaamsbeweging 
 geen / weinig alcohol drinken 
 niet roken 

 
per juiste gedragsregel 1 
 
SCHEDELBEENDEREN || 
 

 8 maximumscore 1 
door een naadverbinding 
 

 9 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de hersenen vlak onder de fontanel liggen / onbeschermd 
zijn bij een openblijvende fontanel. 
 
DE KNIE  || 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 1 
kraakbeen(weefsel) 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

HET HEUPGEWRICHT || 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 

 Kop en kom van het gewricht soepel in elkaar laten draaien. 
 

 13 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat na vermageren de heupgewrichten minder belast worden. 
 

 14 maximumscore 2 
• bot P = heupbeen 1 
• bot Q = dijbeen 1 
 
EPO   || 
 

 15 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er dan meer zuurstof wordt vervoerd / meer 
verbranding is / meer energie vrijkomt. 
 

 16 C 
 

 17 C 
 
DE ACHILLESPEES || 
 

 18 maximumscore 1 
kuitspier 
 

 19 A 
 
VEEVOER || 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat zo’n bacterie niet gedood wordt door maagzuur. 
 
LICHAAMSTEMPERATUUR || 
 

 22 A 
 
ADEMHALINGSSTELSEL || 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 1 
Zuurstofarm bloed, met een uitleg waaruit blijkt dat in de longen zuurstof wordt 
opgenomen in het bloed / zuurstof verbruikt is in de organen waar het bloed doorheen 
stroomde. 
 

 25 A 
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Vraag Antwoord Scores

 26 B 
 

 27 maximumscore 1 
het afvoeren van slijm (naar de keelholte) 
 

 28 maximumscore 2 
• zuurstof 1 
• uit de uitleg moet blijken dat in de longen zuurstof wordt opgenomen / dat zich in 

ingeademde lucht meer zuurstof bevindt dan in uitgeademde lucht 1 
 
LUIE MAAG || 
 

 29 maximumscore 1 
letter R 
 

 30 D 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste functie: 

 het kneden van voedsel 
 het vermengen van voedsel met maagsap 

 
EEN PROEF || 
 

 32 B 
 

 33 C 
 
GROENWIERTJES IN EEN PANTOFFELDIERTJE || 
 

 34 C 
 

 35 C 
 
DEEL VAN DE ELLEPIJP || 
 

 36 maximumscore 1 
geraamte/bottenstelsel 
 

 37 maximumscore 1 
Ja, met een uitleg waaruit blijkt dat de bedoelde cellen dezelfde vorm hebben. 
 
BACTERIËN || 
 

 38 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste voedingsmiddelen: 

 zuurkool 
 yoghurt 
 karnemelk 
 kaas 

 
per juist voedingsmiddel 1 
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Vraag Antwoord Scores

 39 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat gonorroe wordt verspreid door seksueel contact. 
 

 40 maximumscore 2 
• letter van het bloeddeeltje: Q 1 
• naam van het bloeddeeltje: witte bloedcel 1 
 

 41 B 
 

 42 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat (veel) micro-organismen zich minder snel 
vermeerderen in een zoute omgeving / dat een zoute omgeving voor micro-organismen 
minder gunstige omstandigheden oplevert. 
 

 43 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat door verhitting bacteriën doodgaan. 
 

 44 B 
 

 45 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de vanillevla is gesteriliseerd. 
 

 46 maximumscore 1 
Recept 1, met een uitleg waaruit blijkt dat voor recept 2 onverhitte, rauwe eieren gebruikt 
worden (en die kunnen besmet zijn met Salmonella). 
 

 47 maximumscore 2 
• cijfer 2  1 
• uit de uitleg moet blijken dat bacteriën in de koelkast / bij een temperatuur tussen  

4 oC en 7 oC zich langzaam delen 1 
 
 

400030-2-651-542c* 

Pagina: 1086Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300005-651-542o 

Examenopgaven VMBO-KB 

2003 
tijdvak 1 

maandag 26 mei 
13.30 - 15.30 uur 

 BIOLOGIE CSE KB 
 

 BIOLOGIE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlagenboekje en een uitwerkblad. 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 26 mei
13.30 - 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
ZIEKTE VAN POMPE 
 
 

De ziekte van Pompe is een zeldzame spierziekte. In Nederland worden per jaar 
slechts enkele kinderen met deze erfelijke aandoening geboren. 
Onderzoek heeft aangetoond dat bij patiënten met deze ziekte een bepaald 
enzym niet goed werkt. Glycogeen in spiercellen kan hierdoor niet goed worden 
afgebroken. Glycogeen hoopt zich op, waardoor spiercellen afsterven.  
Spieren gaan dan minder goed werken en kunnen zelfs geheel afsterven.

 
 

1p  1 Glycogeen wordt in spieren opgeslagen. 
 In welk ander orgaan wordt ook veel glycogeen opgeslagen? 

 
1p  2 De ziekte van Pompe is een erfelijke ziekte. Er wordt onderzoek gedaan naar het gen dat 

de ziekte veroorzaakt.  
In welk deel van een cel bevindt het gen zich? 
A in de celkern 
B in het celmembraan 
C in het cytoplasma 
 

1p  3 Patiënten met de ziekte van Pompe worden behandeld met fysiotherapie.  
Hierbij worden onder andere spieroefeningen gedaan. 

 Leg uit dat met fysiotherapie deze patiënten nooit te genezen zijn. 
 

1p  4 Door de ziekte van Pompe kunnen mensen ook ernstige problemen krijgen met 
ademhalen.  

 Leg uit waardoor patiënten problemen kunnen krijgen met ademhalen. 
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RADIODIAGNOSTIEK 
 
In een folder van het ziekenhuis staat: 
 

 “Radiodiagnostiek is: het stellen van een diagnose met behulp van straling.  
Zo leren we de aard en de plaats van een ziekte kennen." 
 
Bij radiodiagnostiek wordt onder andere gebruik gemaakt van röntgenstralen.  
Bij een hoge dosis kunnen deze stralen schadelijk zijn voor de mens.  
Ook in de dagelijkse omgeving van de mens komt straling voor. 
Het gaat hier om kleine hoeveelheden uit verschillende stralingsbronnen 

  
stralingsbronnen aandeel 
bouwen en wonen 45 % 
de natuur 35 % 
medische bronnen 15 % 
overige bronnen   5 % 

 
 

2p  5 Op het uitwerkblad staat een cirkel afgebeeld. 
 Maak van deze cirkel een cirkeldiagram met de gegevens uit de bovenstaande tabel. 

Zet in het diagram de namen van de stralingsbronnen erbij. 
 

1p  6 Als gevolg van straling kunnen genen veranderen. 
 Hoe heet zo'n verandering in een gen? 

 
2p  7 De onderstaande afbeelding is een röntgenfoto van een kniegewricht. 

De letters P en Q geven twee botten aan. 
 Geef de namen van bot P en van bot Q. 

 Schrijf het zo op:  bot P = ……………………… 
      bot Q = ……………………... 
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Om andere organen dan botten goed op een röntgenfoto te kunnen zien, maakt 
men gebruik van zogenaamde contrastmiddelen. Zo gebruikt men bariumpap om 
delen van het verteringskanaal zichtbaar te maken. 
Van een patiënt wordt de slokdarm onderzocht. Men laat de patiënt bariumpap 
doorslikken. Als de bariumpap zich in de slokdarm bevindt, wordt er een 
röntgenfoto van de borstholte gemaakt.

 
 
In de onderstaande afbeelding is schematisch een aantal organen in de hals en de 
borstholte weergegeven.  

 
1p  8 Welk cijfer geeft het orgaan aan waarin de bariumpap zich bij deze patiënt bevindt, als er 

een röntgenfoto wordt gemaakt? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
E cijfer 5 
F cijfer 6 
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Bij een andere vorm van radiodiagnostiek wordt gebruik gemaakt van een 
zogenaamde CT-scan. De patiënt wordt hiervoor op een tafel gelegd die in een 
soort “ring” wordt geschoven. In de ring zit een apparaat, dat röntgenstralen 
uitzendt. Met behulp van een computer worden dwarsdoorsneden van het 
lichaam zichtbaar gemaakt.  

 
 

 
1p  9 In de bovenstaande afbeelding zijn twee van zulke CT-scans weergegeven. 

Hoeveel scans van de borstholte zijn hier afgebeeld? 
A geen 
B een 
C twee 
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VET EN DE MENSTRUATIECYCLUS 
 
 

De dikte van de vetlaag in het lichaam van een vrouw wordt onder andere 
beïnvloed door oestrogenen. Oestrogenen zijn hormonen die door de eierstokken 
worden geproduceerd. Onderzoekers hebben een manier gevonden om de dikte 
van de vetlaag in de dijen op te meten. Vlak voor het begin van de menstruatie 
blijkt die laag gemiddeld 1 - 2 mm dikker te zijn dan op andere dagen.  
Drie weken na het begin van de menstruatie is de vetlaag het dunst.

 
 
In de afbeelding zijn enkele organen in de buikholte van een vrouw aangegeven met 
letters.  

 
1p  10  Welke letter geeft het orgaan aan dat oestrogenen produceert? 

 
1p  11 Een bepaalde vrouw wordt ongesteld op 3 mei. 

Op welke datum zal de vetlaag in haar dijen waarschijnlijk het dunst zijn? 
A op 10 mei 
B op 17 mei 
C op 24 mei 
D op 31 mei 
 

1p  12 Door welk orgaan of door welke organen wordt tijdens de menstruatie slijmvlies 
afgestoten? 
A door de baarmoeder 
B door de eierstokken 
C door de eileiders 
D door de vagina 
 

1p  13 Vet wordt niet alleen onder de huid opgeslagen. Enkele organen waarin stoffen worden 
opgeslagen zijn: lever, pijpbeenderen en spieren.  
In welk orgaan of in welke organen wordt vooral veel vet opgeslagen? 
A in de lever 
B in de pijpbeenderen 
C in de spieren 
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EEN EXPERIMENT 
 
 

Leerlingen doen een experiment met een waterplant.  
Een takje waterpest wordt afgesneden en  
omgekeerd in een reageerbuis met slootwater  
voor het raam gezet.  
Iedere ochtend om 10 uur doen ze een waarneming.  
Vanuit het plantje stijgen gasbelletjes op. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  14  Uit welk gas bestaan de belletjes vooral? 
 
 

Op vier achtereenvolgende dagen tellen de leerlingen 's morgens om 10 uur het 
aantal gasbelletjes dat per minuut opstijgt.  
Ze noteren ook de weersomstandigheden.  
De temperatuur in het lokaal is steeds 20 oC. 
De resultaten staan weergegeven in onderstaande tabel.

 
weersomstandigheden aantal belletjes per minuut 
zwaar bewolkt   4 
licht bewolkt 10 
zonnig 15 
half bewolkt   7 

 
 

2p  15  Maak op het uitwerkblad een staafdiagram van de resultaten. 
 

1p  16  Schrijf een conclusie op uit de resultaten van dit experiment. 
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BEKKEN-INSTABILITEIT 
 

 
1p  17 In de afbeelding is onder andere het bekken met de heupgewrichten weergegeven.  

Op de plaatsen P, Q en R zijn de botten van het bekken met elkaar verbonden. 
Gewoonlijk zijn deze verbindingen weinig beweeglijk. Aan het eind van de zwangerschap 
worden de stevige banden, die de botten bij elkaar houden, slapper onder invloed van 
hormonen. Het bekken is dan makkelijker te vervormen. 

 Leg uit welk voordeel het heeft, dat het bekken dan makkelijker te vervormen is. 
 

1p  18 In de afbeelding van het bekken zijn ook de heupgewrichten te zien. 
Is een heupgewricht een kogelgewricht, een rolgewricht of een scharniergewricht? 
A een kogelgewricht 
B een rolgewricht 
C een scharniergewricht 
 

1p  19 Op plaats R in de afbeelding van het bekken bevindt zich kraakbeen. 
In de onderstaande afbeelding staan drie tekeningen van een stukje weefsel, bekeken 
door een microscoop.  

 
 Welke tekening geeft kraakbeenweefsel weer? Schrijf het nummer op. 
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1p  20 Als de banden ook na de zwangerschap slap blijven, is het gevolg ernstige pijn in de 
onderrug en in het bekken. Dit wordt bekken-instabiliteit genoemd.  
Meestal gaat bekken-instabiliteit vanzelf over. Soms is echter de hulp van een 
fysiotherapeut nodig. Deze geeft dan verschillende adviezen, bijvoorbeeld over de manier 
waarop het kind opgetild moet worden. 
In onderstaande afbeelding zijn drie manieren getekend om een peuter op te tillen.  
 

 
 Welke tekening geeft de beste manier aan om een peuter op te tillen, als rekening 

gehouden wordt met het zo min mogelijk belasten van de rug? Schrijf het nummer op. 
 
 
KONIJNEN 
 

3p  21 De meeste konijnen zijn kortharig, maar er bestaan ook langharige konijnen.  
 

 
Het gen voor kort haar is dominant, dat voor lang haar recessief. 
Een heterozygoot mannetje met kort haar, paart met een langharig vrouwtje. 

 Hoe groot is de kans op nakomelingen met kort haar? Leg je antwoord uit met behulp 
van het schema op het uitwerkblad. 
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CHLAMYDIA 
 

1p  22 Chlamydia is in Nederland de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening. 
Jaarlijks lopen ongeveer 60.000 mensen deze ziekte op. Chlamydia wordt veroorzaakt 
door een bacterie. 
Hebben bacteriën een celkern? En hebben bacteriën een celwand? 
A geen van beide 
B alleen een celkern 
C alleen een celwand 
D zowel een celkern als een celwand 
 
Over de gevolgen van een Chlamydia-infectie voor vrouwen is op het Internet onder 
andere deze informatie te lezen: 
 
 

De Chlamydia-bacteriën kunnen door de baarmoederhals via de baarmoeder de 
eileiders bereiken. De bacteriën kunnen ontstekingen veroorzaken.  
Door deze ontstekingen ontstaan verklevingen en littekenweefsel.  
De eileiders kunnen hierdoor nauwer worden of zelfs verstopt raken.  
Jaarlijks worden hierdoor circa 1000 vrouwen onvruchtbaar.

 
 
In de afbeelding is een schematische doorsnede van de vrouwelijke 
voortplantingsorganen getekend. Deze tekening is ook weergeven op het uitwerkblad. 
 

 
1p  23  Teken op het uitwerkblad met een lange pijl de weg die de bacteriën bij een 

Chlamydia-infectie afleggen volgens de bovenstaande informatie. 
 

1p  24 Van de vrouwen die per jaar met Chlamydia besmet raken, wordt een klein percentage 
onvruchtbaar doordat de eileiders nauwer worden. 

 Leg uit waardoor een vernauwing in de eileiders onvruchtbaarheid tot gevolg kan 
hebben. 
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VOEDINGSADVIES 
 
 

Het Voedingscentrum geeft adviezen voor het samenstellen van maaltijden.  
Een hulpmiddel hierbij is de voedingswaardewijzer. 
In de Verenigde Staten worden ook voedingsadviezen gegeven, maar daar wordt 
gebruik gemaakt van de ”Food Guide Pyramid”.  
 

 
 

1p  25 Levensmiddelen uit de onderste laag van de piramide bevatten vooral één bepaalde groep 
van voedingsstoffen. Welke voedingsstoffen zijn dit? 
A eiwitten 
B koolhydraten 
C vetten 
 

1p  26 De groep van de zuivelproducten staat hoger in de piramide dan de groentegroep. 
 Leg uit wat daarmee wordt geadviseerd. 

 
2p  27 In de piramide wordt niet precies aangegeven hoeveel je op een dag moet eten. De 

hoeveelheid voedsel op een dag hangt af van een aantal factoren, bijvoorbeeld de leeftijd. 
Kinderen hebben naar verhouding per dag meer voeding nodig dan ouderen, omdat 
kinderen nog groeien. 

 Noem nog twee andere factoren waarvan de hoeveelheid voeding die iemand per dag 
moet eten, afhankelijk is. 
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CALCIUM BEHOEFTE 
 
 

Eén van de mineralen die een mens uit zijn voeding opneemt, is calcium 
(kalkzouten).  
Niet iedereen heeft evenveel calcium nodig. 
In de tabel staan de aanbevolen hoeveelheden calcium vermeld.

 
groep geadviseerde 

hoeveelheid calcium 
(mg/dag) 

jonge kinderen (1-7 jr)   500 
kinderen (7-10 jr)    700 
jongens (10-18 jr) 1050 
meisjes (10-18 jr)   850 
volwassenen (19-50 jr)   800 
ouderen (boven 50 jr)   900 
zwangere vrouwen   900 
zogende vrouwen 1000 

 
 

1p  28  Voor de opbouw van welk orgaanstelsel is calcium vooral nodig? 
 

1p  29  Welke groep heeft volgens de gegevens in de tabel per dag de grootste hoeveelheid 
calcium nodig? 

 
1p  30 In de afbeelding is een deel van een etiket van een pak melk weergegeven. 

 

 INHOUD 1 LITER  e 
 Gepasteuriseerde halfvolle melk 
VOEDINGSWAARDE per 100 ml 
200 kilojoules  50 kilocalorieën 
eiwit  3,5 gram 
koolhydraten  5,0 gram 
vet  1,5 gram 
calcium  120 mg* 
* = 15% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 

 
Op het etiket is te lezen dat 100 ml melk 15% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
calcium bevat. 

 Laat door een berekening zien dat dit etiket geldt voor volwassenen van 19-50 jaar. 
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EVOLUTIE VAN GEWERVELDE LANDDIEREN 
 
 

In de afbeelding is weergegeven hoe het ontstaan van gewervelde dieren 
volgens de evolutietheorie heeft plaatsgevonden.

 
 

1p  31 In welke periode was, volgens de afbeelding, het grootste aantal soorten amfibieën 
aanwezig? 
A het Carboon 
B het Devoon 
C het Neozoïcum 
 

2p  32  Vul in het schema van het uitwerkblad met kruisjes in, uit welke diergroep de vogels 
en de zoogdieren zich volgens de afbeelding hebben ontwikkeld. 

 

amfibieën reptielen vogelsvogelsvogels zoogdieren

ontwikkeling van de gewervelde landdieren

-408 Mj

-360 Mj

-286 Mj

-245 Mj

-208 Mj

-144 Mj

-65 Mj

Heden

Legenda:

Mj = miljoen jaar

Neozoïcum

Krijt

Jura

Trias

Perm

Carboon

Devoon
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DE GEBOORTE VAN EEN KALF 
 
 

Net als bij de mens is de geboorte van een kalf in verschillende fasen te 
verdelen: de ontsluiting, de uitdrijving en de nageboorte. Hierbij speelt een aantal 
hormonen een belangrijke rol. Vóór de ontsluiting verslappen spieren in de 
baarmoederhals. De baarmoederhals is de uitgang van de baarmoeder naar de 
vagina. Een hormoon uit de placenta beïnvloedt deze verslapping. 
In de afbeelding is schematisch een doorsnede van een zwangere koe 
weergegeven. Vier plaatsen zijn aangegeven met P, Q, R en S. 
De namen en functies van de voortplantingsorganen van een koe komen overeen 
met die van een mens.  

 
 

2p  33  Met welke letter wordt de baarmoederhals aangegeven? En met welke letter wordt de 
placenta aangegeven? 

 Schrijf het zo op: baarmoederhals letter…… 
     placenta  letter…… 
 

1p  34 Ook het kalf zelf maakt voor de geboorte al hormonen, bijvoorbeeld cortisol. Dit hormoon  
wordt uit het bloed van het kalf afgegeven aan het bloed van het moederdier.  
Cortisol heeft invloed op het ontstaan van weeën.  
Op welke plaats wordt cortisol uit het bloed van het kalf afgegeven aan het bloed van het 
moederdier? 
A in de navelstreng 
B in de placenta 
C in de vruchtvliezen 
 

1p  35 Door de weeën komt het kalf voor de bekkeningang te liggen. Is de opening vanuit de 
baarmoeder naar buiten voldoende groot (voldoende ontsluiting), dan volgt een speciaal 
soort weeën. Bij deze weeën trekken spieren in de buikwand krachtig samen. 

 Hoe heten deze speciale weeën? 
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2p  36 Nadat het kalf geboren is, volgt binnen 12 uur de nageboorte. Hierbij wordt onder andere 
een deel van de placenta uit de baarmoeder verwijderd. 

 Noem nog twee delen die bij de nageboorte worden verwijderd. 
 
 
VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN BIJ EEN MAN 
 
 

Als een man en een vrouw samen graag een kind willen, zullen ze regelmatig 
geslachtsgemeenschap hebben. Als na een jaar dan nog geen zwangerschap 
optreedt, spreekt men van een vruchtbaarheidsprobleem. In ongeveer 30% van 
zulke gevallen ligt de oorzaak bij de man. Om de oorzaak te vinden zal men 
onder andere de kwaliteit van het sperma onderzoeken. Er wordt dan gelet op 
het aantal, de vorm en de beweeglijkheid van spermacellen.

 
 

1p  37 In de afbeelding is onder andere het voortplantingsstelsel van een man weergegeven. 
 

 
 Welke letter geeft het deel aan waarin spermacellen worden geproduceerd? 

 
1p  38  Noem een reden waarom men bij een onderzoek naar onvruchtbaarheid ook op de 

beweeglijkheid van spermacellen let. 
 

2p  39 Soms wordt onvruchtbaarheid veroorzaakt doordat een man geen zaadleiders heeft. 
Het sperma bevat dan geen spermacellen, maar bestaat alleen uit zaadvocht. 

 Welke twee letters in de afbeelding geven organen aan die zaadvocht 
produceren? 

 
1p  40 In andere gevallen kan een vruchtbaarheidsprobleem bij een man veroorzaakt worden 

door een afwijking aan de hypofyse. 
 Leg uit waardoor een afwijking aan de hypofyse kan leiden tot verminderde 

vruchtbaarheid. 
 

P

Q

R

S

U

T
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BLOED GEVEN 
 
Bekijk eerst de informatie in het bijlagenboekje over bloed geven. 
Je kunt die informatie gebruiken bij het beantwoorden van de vragen 41 tot en met 50. 
 

1p  41 In informatie 2 staat dat stollingsfactor VIII nodig is om het bloed goed te laten stollen. 
 Welke bloeddeeltjes spelen ook een rol bij de bloedstolling? 

 
1p  42 Kees heeft hemofilie (zie informatie 1 en 2). 

Zijn zus Miryam heeft de ziekte niet. 
Wat kan het genotype van Miryam zijn? 
A alleen aa 
B alleen AA 
C zowel aa als Aa 
D zowel Aa als AA 
 
 

Voor een bloedafname wordt een band om de bovenarm aangebracht en wordt 
een naald in een bloedvat gestoken (zie informatie 4 en onderstaande 
afbeelding). Na het aanprikken wordt de band verwijderd. 

 
 

1p  43 Wordt de naald in een ader, in een haarvat of in een slagader gestoken? 
A een ader 
B een haarvat 
C een slagader 
 

2p  44  Bereken met behulp van de gegevens uit de informatie hoeveel liter bloed Barry 
ongeveer heeft, voordat hij bloed gaat geven. Schrijf de berekening op. 

 
1p  45 In informatie 6 staat dat bloeddeeltjes zich ontwikkelen uit stamcellen. 

In welk deel van het dijbeen uit informatie 7 bevinden deze stamcellen zich bij 
volwassenen? 
A in het compacte been 
B in de holte 
C in het sponsachtige been 
 

1p  46 Barry doet veel aan sport. Zo is hij gewend om zeker eenmaal in de week 10 à 15 
kilometer hard te lopen. 
Een dag nadat hij bloed heeft gegeven, gaat hij 15 kilometer hardlopen. Hij wordt echter 
sneller moe dan wanneer hij geen bloed heeft gegeven. 
Dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan rode bloedcellen. 

 Leg uit waardoor een gebrek aan rode bloedcellen tot gevolg heeft dat Barry sneller 
moe wordt. 
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1p  47 In informatie 6 staan verschillende typen bloeddeeltjes afgebeeld. 
Hemofilie wordt veroorzaakt door een recessief gen (zie informatie 2). 
Dit gen bevindt zich bij Kees wél in de witte bloedcellen, maar niet in de rode bloedcellen. 

 Leg met behulp van informatie 6 uit dat dit gen zich niet in de rode bloedcellen kan 
bevinden. 

 
1p  48 Donorbloed wordt gesplitst in drie delen (zie informatie 8). 

Kees krijgt voor de behandeling van zijn ziekte regelmatig stollingsfactor VIII uit 
donorbloed toegediend (zie informatie 2). 
In welk deel van donorbloed bevindt stollingsfactor VIII zich? 
A in de bloedplaatjes 
B in de rode bloedcellen  
C in het bloedplasma 
 

2p  49 Een onderzoeker vraagt zich af of het aanmaken van rode bloedcellen na een 
bloeddonatie versneld kan worden door staaltabletten in te nemen. Hij wil een onderzoek 
opzetten om dit na te gaan.  

 Schrijf een werkplan op voor zo’n onderzoek. 
 

1p  50 Sommige ziekten kunnen door een bloedtransfusie overgebracht worden uit het bloed van 
een donor naar een patiënt. 
In de informatie worden enkele ziekten genoemd die te maken hebben met bloed, zoals 
bloedarmoede en hepatitis. 
Kan bloedarmoede door een bloedtransfusie overgebracht worden? En kan hepatitis door 
een bloedtransfusie overgebracht worden? 
A geen van beide ziekten 
B alleen bloedarmoede 
C alleen hepatitis 
D zowel bloedarmoede als hepatitis 
 

einde 
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Bijlagenboekje examen VMBO-KB 

2003 
tijdvak 1 

maandag 26 mei 
13.30 - 15.30 uur 

 BIOLOGIE CSE KB 
 

 BIOLOGIE VBO-MAVO-C 
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BLOED GEVEN 
 
 
INFORMATIE 1 BLOEDDONOR WORDEN 
 
Barry is 25 jaar. Hij heeft zich opgegeven om bloed af te staan als bloeddonor. Hij is tot deze 
beslissing gekomen, omdat zijn vriend Kees hemofilie heeft, een erfelijke bloedziekte.  
Voor de behandeling van zijn ziekte krijgt Kees regelmatig een eiwit, stollingsfactor VIII, uit 
donorbloed toegediend. 
 
 
INFORMATIE 2 HEMOFILIE 
 
Hemofilie wordt veroorzaakt door een recessief gen (a). Mensen met het dominante gen (A) 
hebben de ziekte niet. 
Als gevolg van deze ziekte kan het bloed van Kees niet goed stollen. Hij mist een bepaald eiwit in 
zijn bloed. Dit eiwit, stollingsfactor VIII, bevindt zich bij gezonde mensen niet in de bloeddeeltjes, 
maar is opgelost in het bloed. 
 
 
INFORMATIE 3 BLOEDONDERZOEK 
 
Voordat Barry de eerste keer bloed gaat geven, worden er drie buisjes bloed afgenomen voor 
onderzoek.  
In het laboratorium wordt onderzocht of het bloed virussen bevat die ziektes kunnen veroorzaken 
zoals AIDS en hepatitis. Als het bloed besmet is met zo'n virus, kan het niet gebruikt worden voor 
een bloedtransfusie.  
Ook wordt in het laboratorium de bloedgroep van de donor bepaald. 
Het onderzoek naar AIDS en hepatitis wordt bij elke bloedafname herhaald. 
 
 
INFORMATIE 4 BLOEDAFNAME 
 
Barry is door de keuringsarts goedgekeurd als donor en gaat voor de eerste keer bloed geven.  
Hij neemt plaats in een speciale stoel en er wordt een band om zijn linker bovenarm aangebracht. 
Door deze band worden de grote bloedvaten vlak onder de huid afgebonden.  
Het bloed kan in die bloedvaten dan niet verder stromen. Hierdoor zwellen deze bloedvaten op.  
In zo'n opgezwollen bloedvat wordt een naald gestoken en via een slangetje wordt een halve liter 
bloed uit zijn arm opgevangen in een plastic zak.  
 
 
INFORMATIE 5 HERSTEL 
 
Als bloeddonor heeft Barry ongeveer 10% van zijn bloed afgegeven. Hij voelt zich de eerste uren 
een beetje zwak. Het herstel begint al snel. Binnen een paar uur vult het lichaam de hoeveelheid 
water in het bloed weer aan. De aanmaak van bloeddeeltjes duurt langer. Pas na enkele weken 
zijn die weer aangevuld. 
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INFORMATIE 6 VORMING VAN NIEUWE BLOEDDEELTJES 
 

 
In het rode beenmerg bevinden zich zogenaamde stamcellen die zich kunnen ontwikkelen tot de 
verschillende soorten bloeddeeltjes. Bij volwassenen komt het rode beenmerg voor in platte botten 
en in de uiteinden van het dijbeen en het opperarmbeen. 
 
 
INFORMATIE 7 LENGTEDOORSNEDE VAN HET DIJBEEN 
 

 
 
 

lymfocyt

macrofaag

granulocyt

rode bloedcellen (zonder kern)

bloedplaatjes (zonder kern)

stamcel
(in het rode 
beenmerg)

kern

kern

kern }verschillende typen 
witte bloedcellen
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INFORMATIE 8 SPLITSING VAN DONORBLOED 
 
Donorbloed wordt onder andere gebruikt voor bloedtransfusies. Bij een bloedtransfusie wordt een 
deel van het donorbloed in het bloed van een patiënt gebracht, bijvoorbeeld om bepaalde ziekten 
te behandelen. Bij zo'n bloedtransfusie wordt zelden "vol" bloed gegeven.  
Meestal wordt donorbloed gesplitst in drie delen: 
- de bloedplaatjes 
- het bloedplasma 
- de rode bloedcellen 
 
 
INFORMATIE 9 BLOEDARMOEDE 
 
Bloedarmoede kan veroorzaakt worden door ijzergebrek. Een patiënt met bloedarmoede heeft dan 
minder rode bloedcellen. Deze vorm van bloedarmoede kan behandeld worden met zogenaamde 
staalpillen die ijzer bevatten. Het lichaam kan dan weer meer rode bloedcellen bijmaken. 
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BIOLOGIE CSE KB 2003-1 
 
BIOLOGIE VBO-MAVO-C 2003-1 
 
UITWERKBLAD BEHOREND BIJ VRAAG 5, 15, 21, 23 EN 32 
 
 
 
 
 
5  
 
 

 
 
 
 
15  
 

 
 

Naam kandidaat _______________________________ Kandidaatnummer ____________

VERGEET NIET HET UITWERKBLAD IN TE LEVEREN 
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UITWERKBLAD BEHOREND BIJ VRAAG 5, 15, 21, 23 EN 32 
 
21 
 

 
fenotype ouders: 
 
genotype ouders: 

 
……………………      x        
 
…………………… 

 
…………………… 
 
…………………… 
 

 
kruising: 
 
 

 
geslachtscellen: 
 
…………………………….. 
 
bevruchting:    
   
              
           
        
 

 
 
 
 

 
conclusie: 
 

 
 
 
 

 
23  
 

 
32 
 

 ontwikkeld uit de 
amfibieën 

ontwikkeld uit de 
reptielen  

ontwikkeld uit de 
vogels 

vogels    
zoogdieren    

 
VERGEET NIET HET UITWERKBLAD IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift examen VMBO-KB 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 

 BIOLOGIE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 

inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 3 juni naar de Citogroep. 
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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. 

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 een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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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 een 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Biologie KB en biologie VBO-MAVO-C kunnen maximaal 62 
scorepunten worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
 
ZIEKTE VAN POMPE || 
 

 1 maximumscore 1 
lever 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 

 met fysiotherapie worden slechts de gevolgen van de ziekte bestreden 
 een erfelijke ziekte is op deze manier niet te genezen 

 
 4 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat de ademhalingsspieren minder functioneren. 
 
RADIODIAGNOSTIEK || 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist cirkeldiagram:  

 
• een juiste verdeling van de cirkel 1 
• het aangeven van de stralingsbronnen 1 
 

 6 maximumscore 1 
mutatie 
 

 7 maximumscore 2 
• bot P = knieschijf 1 
• bot Q = kuitbeen 1 
 

 8 D 
 

 9 B 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 

bouwen en
wonen

overige bronnen

medische
bronnen

de natuur
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Vraag Antwoord Scores 

VET EN DE MENSTRUATIECYCLUS || 
 

 10 maximumscore 1 
letter Q 
 
 

 11 C 
 
 

 12 A 
 

 13 B 
 
EEN EXPERIMENT || 
 

 14 maximumscore 1 
zuurstof 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist diagram:  

 
• bij de  X-as staan de weersomstandigheden, op de Y-as: aantal belletjes per minuut 1 
• gegevens uit de tabel juist uitgezet in het diagram 1 
 

 16 maximumscore 1  
Voorbeeld van een juiste conclusie: 

 hoe meer licht, des te meer belletjes/fotosynthese 
 hoe meer bewolking, des te minder belletjes/fotosynthese 

 
BEKKEN-INSTABILITEIT || 
 

 17 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dit de geboorte vergemakkelijkt. 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 1 
tekening 3 
 

 20 maximumscore 1 
tekening 2 

20

15

10

5

0

aantal
belletjes/min

zwaar
bewolkt

licht
bewolkt

half
bewolkt

zonnig

weersomstandigheden
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Vraag Antwoord Scores 

 
KONIJNEN || 
 

 21 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist schema: 
 

 
fenotype ouders: 
 
genotype ouders: 

 
kortharig                x 
 
Aa  

 
langharig 
 
aa 
 

 
kruising: 
 
 

 
geslachtscellen: A en a 
 
bevruchting:    
   
             a      a 
       A   Aa    Aa 
       a   aa     aa 
 

 
a en a 
 
 

 
conclusie: 
 

 
genotype: 50% Aa, 50% aa 
fenotype: 50% kortharig 
 

 
• genotype en fenotype ouders juist ingevuld 1 
• kruisingsgedeelte juist ingevuld 1 
• een juiste conclusie geformuleerd 1 
 
opmerking 
Als de kandidaat bij de beantwoording van het kruisingsgedeelte bij de homozygote  
ouder één geslachtscel hanteert (in plaats van twee) mag dit goedgerekend worden. 
 
CHLAMYDIA || 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste tekening:  

 
De pijl begint in de baarmoederhals of in de vagina en eindigt in de eileider. 
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Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat spermacellen de eicel niet meer kunnen bereiken / 
eicellen de baarmoeder niet meer kunnen bereiken. 
 
VOEDINGSADVIES || 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat geadviseerd wordt om meer groente te eten dan 
zuivelproducten.  
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden: 
• geslacht 
• lichamelijke inspanning 
• lichaamsgewicht 
• lichaamslengte 
 
per juist antwoord 1 
 
CALCIUM BEHOEFTE || 
 

 28 maximumscore 1 
het skelet / geraamte / bottenstelsel 
 

 29 maximumscore 1 
jongens (10-18 jr) 
 

 30 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist antwoord: 
 
120 mg = 15%, dus (120 mg / 15 =) 8 mg = 1%.  
Als 1% = 8 mg, dan is 100% gelijk aan 800 mg (= aanbevolen hoeveelheid calcium voor 
volwassenen van 19-50 jaar).  
 
EVOLUTIE VAN GEWERVELDE LANDDIEREN || 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 2 
 

 ontwikkeld uit de 
amfibieën 

ontwikkeld uit de 
reptielen  

ontwikkeld uit de 
vogels 

vogels  x  
zoogdieren  x  

 
• Voor elke juist ingevulde regel 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 
DE GEBOORTE VAN EEN KALF || 
 

 33 maximumscore 2 
• baarmoederhals: letter Q 1 
• placenta: letter S 1 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 1 
persweeën 
 

 36 maximumscore 2 
• vruchtvliezen  1 
• navelstreng 1 
 
VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN BIJ EEN MAN || 
 

 37 maximumscore 1 
letter U 
 

 38 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat bij minder beweeglijke spermacellen de kans op 
bevruchting kleiner is. 
 

 39 maximumscore 2 
• letter Q  1 
• letter R  1 
 

 40 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de werking van de geslachtsklieren wordt beïnvloed 
door (hormonen uit) de hypofyse. 
 
BLOED GEVEN || 
 

 41 maximumscore 1 
bloedplaatjes 
 

 42 D 
 

 43 A 
 

 44 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Hij geeft 1/2 liter bloed. 
Hij geeft 10% van zijn bloed. 
10 x 1/2 liter = 5 liter 
 
• een juiste berekening 1 
• de juiste uitkomst 1 
 

 45 C 
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Vraag Antwoord Scores 

300005-651-542c* 

 
 46 maximumscore 1 

Uit de uitleg moet blijken dat het bloed dan minder zuurstof vervoert. 
 

 47 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat rode bloedcellen geen kern hebben. 
 

 48 C 
 

 49 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist werkplan: 
• een groep bloeddonoren na een donatie geen staaltabletten laten slikken en een 

andere groep na een donatie wél staaltabletten laten slikken 1 
• enige tijd na de donatie de hoeveelheid rode bloedcellen in het bloed bepalen en de 

resultaten van beide groepen vergelijken 1 
 

 50 C 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2003 
tijdvak 2 

woensdag 9 mei 
13.30 - 15.00 uur 

 BIOLOGIE CSE KB 
 

 BIOLOGIE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een uitwerkblad en een bijlagenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
RUGPIJN 
 
 

Veel mensen hebben wel eens last van rugpijn.    
Vaak gaat deze pijn vanzelf over of verdwijnt na een behandeling.  
Slechts een klein aantal mensen blijft klachten houden.  
Soms kan iemand dan geholpen worden door een bepaalde operatie.  
In de afbeelding is een deel van het skelet van een patiënt getekend.  
Bij deze patiënt verwijdert men het buitenste deel van het weefsel dat bot P met 
bot R verbindt. Dit weefsel wordt in de afbeelding aangegeven met Q.  
De ruimte die ontstaat, wordt opgevuld met stukjes bot uit het heupbeen. 

 
 

1p  1 Wat voor soort weefsel wordt tijdens de operatie op plaats Q verwijderd? 
A kraakbeenweefsel 
B spierweefsel 
C zenuwweefsel 
 

2p  2  Geef de namen van bot P en bot R. 
Schrijf het zó op je antwoordblad: 
bot P: ....................................  
bot R: ....................................  
 

1p  3 De botstukjes die bij de operatie zijn aangebracht op plaats Q, gaan groeien.  
Wanneer bot P en bot R hierdoor aan elkaar zijn vastgegroeid, neemt de rugpijn af. 
Dat beide botten aan elkaar vastgegroeid zijn, heeft echter ook een nadeel voor de 
patiënt. 

 Noem dit nadeel. 
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BLOEDPLAATJES-ARMOEDE 
 

1p  4 Een patiënt met ‘bloedplaatjes-armoede’ heeft een zo groot tekort aan bloedplaatjes, dat 
dit levensgevaarlijk kan zijn. 

 Leg uit waardoor een tekort aan bloedplaatjes levensgevaarlijk kan zijn. 
 

1p  5 In de afbeelding is een microscopisch beeld van bloed te zien.   
 

 
Met welke letter wordt een bloedplaatje aangegeven? 
A met letter P 
B met letter Q 
C met letter R 
 

1p  6 Bloedplaatjes-armoede wordt meestal behandeld met een transfusie van bloedplaatjes 
van een donor. Zo’n transfusie heeft echter nadelen. Zo kunnen donorbloedplaatjes niet 
gezuiverd worden van ziektekiemen, zodat er gevaar bestaat voor overdracht van ziekten. 
Ook bestaat het risico dat in het lichaam van een ontvanger antistoffen gevormd worden 
tegen de donorbloedplaatjes. 

 Hoe heten de bloeddeeltjes die antistoffen maken? 
 
 
LUCHTWEGKLACHTEN 
 

1p  7 Onderzoekers wilden weten of luchtverontreiniging invloed heeft op de luchtwegen van 
kinderen mét en van kinderen zonder astma.  
In drie winters (1992-1995) deden ze een onderzoek onder 600 kinderen.  
De kinderen werden verdeeld in twee groepen.  
Groep 1 bestond uit kinderen mét astma, groep 2 uit kinderen zonder astma.  
De kinderen moesten hun luchtwegklachten in een dagboekje noteren.  
Ook werd tijdens het onderzoek de mate van luchtverontreiniging gemeten.  
Op dagen met veel luchtverontreiniging kregen de kinderen in groep 1 duidelijk meer 
aanvallen van benauwdheid dan op dagen met weinig verontreiniging.  
Bij de kinderen van groep 2 was dit niet het geval. 

 Schrijf een conclusie uit de resultaten van het onderzoek op. 
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1p  8 Tijdens een astmatische aanval speelt de dikte van de slijmlaag in de luchtwegen een rol, 
evenals de kringspieren in de wand van de luchtwegen. 

 Zijn de kringspieren in de wand van de luchtwegen tijdens zo’n aanval ontspannen of 
samengetrokken? Leg je antwoord uit. 

 
1p  9  Wat is een functie van de slijmlaag in de luchtwegen? 

 
 
HART EN BLOEDVATEN 
 
 

In de afbeelding is het hart met een aantal bloedvaten weergegeven.  
De pijlen geven de richting aan waarin het bloed stroomt. 

 
 

1p  10 Zijn in de afbeelding bloedvaten van de grote bloedsomloop weergegeven? En zijn 
bloedvaten van de kleine bloedsomloop weergegeven? 
A alleen van de grote bloedsomloop 
B alleen van de kleine bloedsomloop 
C zowel van de grote als van de kleine bloedsomloop 
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In de onderstaande afbeelding zijn dwarsdoorsneden van drie verschillende bloedvaten 
getekend.  

1p  11 Welke tekening geeft een doorsnede van een slagader weer? 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
 

1p  12 Door verschillende oorzaken kunnen bloedvaten nauwer worden.  
Als een bepaalde slagader verstopt raakt, belemmert dit de bloedvoorziening van de 
hartspier. Zo ontstaat een hartinfarct. 

 Wat is de naam van de slagader die dan verstopt is? 
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1p  13 Vaak wordt bij patiënten met zo'n vernauwde slagader een omleiding om het verstopte 

bloedvat aangelegd: een bypass.  
De hartspier krijgt daardoor weer voldoende voedingsstoffen en zuurstof aangevoerd. 
Tijdens zo’n operatie legt de chirurg het hart helemaal stil.  
Een hart-longmachine vervangt dan de taak van hart en longen. 
De afbeelding is een schematische weergave van een hart-longmachine.   
 

Uit welke bloedvaten ontvangt de machine zuurstofarm bloed? 
A uit de holle aders 
B uit de longaders 
C uit de longslagaders 
 
 
HET SCHAATSHOESTJE 
 

1p  14 Een schaatser die een flinke inspanning levert, haalt adem door zijn mond.  
 Wat is de reden dat een sporter tijdens een flinke inspanning ademhaalt door de mond 

en niet door de neus? 
 

1p  15 De lucht in een schaatshal is koud en droog. Bij inademing door de mond wordt de lucht 
niet goed verwarmd. Hierdoor worden de slijmvliezen geprikkeld en wordt er extra slijm 
gevormd. De schaatser gaat dan hoesten. Dit wordt het 'schaatshoestje' genoemd. 
Tijdens het hoesten trekken de buikspieren zich krachtig samen. 
Gaat het middenrif dan omhoog of omlaag? Of is dat niet te zeggen? 
A omhoog 
B omlaag 
C dat is niet te zeggen 
 
 
 

Legenda:

zuurstofarm

zuurstofrijk
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DE STOF SELEEN 
 
 

Het vóórkomen van kanker is afhankelijk van verschillende factoren.  
Wetenschappers onderzochten het verband tussen de opname van de stof 
seleen en de sterfte aan borstkanker. 
In het diagram zijn de sterftecijfers aan borstkanker in een aantal landen uitgezet 
tegen de gemiddelde seleen-opname per persoon.   

 
 

1p  16 Naar aanleiding van dit diagram worden vier beweringen gedaan. 
1 In Groot-Brittannië komt evenveel sterfte aan borstkanker voor als in Canada. 
2 Inwoners van Duitsland en Noorwegen nemen evenveel seleen op.  
3 Hoe groter de seleenopname, hoe groter de kans op sterfte aan borstkanker 
4 Hoe kleiner de seleenopname, hoe groter de kans op sterfte aan borstkanker 
Welk van deze vier beweringen komt overeen met de bovenstaande gegevens? 
A bewering 1 
B bewering 2 
C bewering 3 
D bewering 4 
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ASPERGES 
 
 

De aspergeplant is bekend omdat de witte, jonge stengels eetbaar zijn.  
Deze groeien uit een wortelstok die diep in de grond zit.  
Zo worden de asperges lang en blijven ze wit.

 
 

1p  17 Vindt in deze aspergestengels fotosynthese plaats? En vindt er verbranding plaats? 
A geen van beide 
B alleen fotosynthese 
C alleen verbranding 
D zowel fotosynthese als verbranding 
 
 

Het oogsten van asperges gebeurt vaak met de hand en is een zwaar karwei. 
Door een verkeerde houding kunnen rugklachten ontstaan. 
In de afbeelding zijn twee houdingen getekend bij het oogsten van asperges.  

 

 
 

1p  18  Bij welke houding is de kans op rugklachten het kleinst, houding 1 of houding 2?  
Leg je antwoord uit. 
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Karin zoekt in een voedingsmiddelentabel op wat de samenstelling van asperges 
is. 
Zij maakt van de gegevens de onderstaande tabel. Ze vergeet de naam van de 
voedingsstof in te vullen waaruit de asperge voor het grootste deel bestaat.

 

voedingsstof 

 

hoeveelheid per 100 g 
gekookte asperges 

eiwit   1,0 g 
vet  0,0 g 
koolhydraten  3,0 g 
vezel  1,0 g 
vitamines  0,1 g 
mineralen  0,3 g 
…  94,6 g 

 
 

1p  19  Welke voedingsstof heeft Karin vergeten in te vullen op de laatste regel van de tabel? 
 

1p  20 Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de mensen die asperges eten, ruim een uur 
later urine met een opvallende geur produceren.  
Zwavelverbindingen uit de asperges zijn verantwoordelijk voor die geur. 
Door welk(e) van de volgende organen worden de zwavelverbindingen uit het bloed 
verwijderd? 
A door de dikke darm 
B door de endeldarm 
C door de longen 
D door de nieren 
 

2p  21 Een Amerikaanse onderzoeker heeft ontdekt dat de eerste aspergekwekers in de 
Verenigde Staten al in de 19e eeuw veel zout bij hun planten strooiden.  
Volgens de kwekers werden de planten daardoor minder gevoelig voor schimmels.  

 Beschrijf een werkplan voor een onderzoek waarmee men de invloed van het zout kan 
nagaan. 
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PATATAARDAPPELS 
 
 

Johan Aalberts teelt aardappels voor de patates fritesindustrie.  
Deze industrie betaalt méér geld voor een kilogram grote aardappels dan voor 
een kilogram kleine. 
Bij de teelt van de aardappels maakt Johan gebruik van zogenaamd pootgoed. 
Dit zijn knollen waaruit aardappelplanten opgroeien.  
Aan deze planten groeien de aardappels die Johan aan de patatfabriek verkoopt. 
In de tabel is weergegeven hoe het aantal grote aardappels (> 55 mm) verandert 
met het aantal aardappelplanten per m2 (de plantdichtheid) en de grootte van de 
pootaardappels. 

 
 
 

pootgoed: 35-40 mm pootgoed: 45-50 mm 

plantdichtheid 
(aantal planten/m2) 

aantal grote 
aardappels 
(>55 mm) 

aantal grote 
aardappels 
(>55 mm) 

5 22 11 
6 17  8 
7 13  6 

 
 

1p  22 Naar aanleiding van de gegevens in de tabel worden twee conclusies getrokken. 
1 Hoe minder planten/m2, hoe meer grote aardappels. 
2 Hoe groter de pootaardappels, hoe meer grote aardappels. 
Zijn deze conclusies juist? 
A alleen conclusie 1 is juist 
B alleen conclusie 2 is juist 
C zowel conclusie 1 als conclusie 2 is juist 
 

1p  23 Na het oogsten van de aardappels worden deze opgeslagen.  
In een boek staat over dit bewaren: 
“De aardappel is een levend product. In de aardappels treedt verbranding op.  
Bij deze verbranding ontstaat water. Tijdens het bewaren van de aardappels wordt het 
gewicht van de aardappels minder, bijvoorbeeld door ziekten of door waterverlies.” 
Welke andere stof, behalve water, ontstaat er bij verbranding? 
A glucose 
B koolstofdioxide 
C zuurstof 
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In de onderstaande afbeelding is weergegeven hoe de hoeveelheid verbranding in  
aardappels afhangt van de bewaartemperatuur.  

 

 
1p  24 Bij welke temperaturen kan Johan Aalberts zijn aardappels het beste bewaren? 

A bij temperaturen tussen 0o C en 5 o C 
B bij temperaturen tussen 5 o C en 10 o C 
C bij temperaturen tussen 10 o C en 15 o C 
D bij temperaturen tussen 15 o C en 20 o C 
E bij temperaturen tussen 20 o C en 25 o C 
 
 
ZUURSTOFBESPARING BIJ DUIKENDE WALVISSEN 
 

1p  25 Zeedieren zoals haaien en walvissen duiken regelmatig diep de zee in. Een haai zwemt 
dan echt naar beneden, maar een walvis laat zich zinken zonder te zwemmen. Hierdoor 
bespaart zo'n walvis wel 10% tot 50% op het zuurstofverbruik. 

 Leg uit waardoor een walvis minder zuurstof verbruikt door zich naar beneden te laten 
zakken in plaats van te zwemmen.  

 
1p  26 Walvissen kunnen lang onder water blijven. Wanneer de walvis weer bovenkomt ademt hij 

uit door het spuitgat boven op de kop.    
 

 
 Bevat de lucht die door het spuitgat wordt uitgeademd meer of minder koolstofdioxide 

dan de ingeademde lucht? Leg je antwoord uit. 
 
 

verbranding

0 5 10 15 20 25
temperatuur(˚C)
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ANCON-SCHAPEN 
 
 

In 1791 werd na een plotselinge erfelijke verandering een mannetjesschaap met 
korte poten geboren.  
Na het kruisen van dit dier met een schaap dat homozygoot was voor lange 
poten, werden twee lammeren geboren. Deze dieren hadden ook korte poten. 
Door het verder fokken met deze twee dieren is uiteindelijk het Ancon-ras 
ontstaan.

 
 

1p  27 Is het gen voor ‘korte poten’ dominant, recessief of is dat niet te zeggen? 
A dominant 
B recessief 
C dat is niet te zeggen 
 

1p  28  Hoe heet zo’n verandering in een gen? 
 
 
HOOIKOORTS 
 
 

Een allergie is een overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. 
Zo is iemand met hooikoorts overgevoelig voor bepaalde soorten 
stuifmeelkorrels.  
Als hij die stuifmeelkorrels inademt, krijgt hij een loopneus, rode ogen en last van 
benauwdheid.

 
 

1p  29  Zijn de stuifmeelkorrels die ingeademd worden vooral afkomstig van bloemen met 
windbestuiving of vooral van bloemen met insectenbestuiving? Leg je antwoord uit. 

 
1p  30 Wat zijn stuifmeelkorrels? 

A mannelijke voortplantingscellen 
B mannelijke voortplantingsorganen 
C vrouwelijke voortplantingscellen 
D vrouwelijke voortplantingsorganen 
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Bij een medicijn dat gebruikt wordt tegen hooikoorts, wordt een bijsluiter 
meegegeven. 
Er staat onder andere een 'pollenkalender' op: pollen is een ander woord voor 
stuifmeel. 
In de afbeelding is zo'n pollenkalender weergegeven. 

 

 
 

2p  31  In welke maanden kan iemand die alleen allergisch is voor stuifmeel van de eik, 
volgens de pollenkalender, last krijgen van hooikoorts? 

 
 
 
 

hazelaarhazelaarhazelaar

els

cypressenfamiliecypressenfamiliecypressenfamilie

iep

populierpopulierpopulier

es

berk

wilg

eik

dennenfamiliedennenfamiliedennenfamilie

zuringzuringzuring

grassenfamiliegrassenfamiliegrassenfamilie

weegbreeweegbreeweegbree

brandnetelbrandnetelbrandnetel

bijvoetbijvoetbijvoet

novoktseptaugjuljundec jan febr mrt apr mei
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DE 'MANNENPIL' 
 

1p  32 De anticonceptiepil voor vrouwen bestaat al meer dan 40 jaar. Deze pil remt de rijping van 
eicellen, zodat er geen rijpe eicel meer vrijkomt uit een eierstok. 
Hoe heet het vrijkomen van een rijpe eicel? 
A innesteling 
B menstruatie 
C ovulatie 
 
 

Ook al meer dan 40 jaar zijn onderzoekers bezig om een ‘mannenpil’ te 
ontwikkelen. Men verwacht dat zo’n pil binnen enkele jaren gebruikt kan gaan 
worden. 
De mannenpil bevat hormonen die de productie van spermacellen stopzet.  
Ook de productie van het mannelijk geslachtshormoon testosteron wordt erdoor 
geremd. Een gebruiker van deze pil zal dan ook extra testosteron toegediend 
krijgen. 

 
 

1p  33  In welk orgaan worden de spermacellen geproduceerd? 
 

2p  34 Testosteron beïnvloedt onder andere de secundaire geslachtskenmerken van de man. 
 Noem twee van zulke secundaire geslachtskenmerken. 

 
2p  35 Als door gebruik van de mannenpil de productie van spermacellen gestopt is, komt er bij 

een zaadlozing alleen nog zaadvocht vrij.  
Dit zaadvocht wordt geproduceerd door verschillende organen. 

 Noem twee organen die zaadvocht produceren. 
 

2p  36 Dat het zolang heeft geduurd om een mannenpil te ontwikkelen, heeft vooral te maken 
met het feit dat spermacellen, in tegenstelling tot eicellen, voortdurend geproduceerd 
worden: wel ruim 1000 per seconde. 
Niet alleen in de manier waarop ze ontstaan, ook in bouw zijn spermacellen en eicellen 
verschillend. 

 Noem twee verschillen in bouw tussen een eicel en een spermacel. 
 
 
VAN WILD ZWIJN TOT VARKEN 
 
Bekijk eerst de informatie in het bijlagenboekje.  
Je kunt deze informatie gebruiken bij het beantwoorden van de vragen 37 tot en met 45. 
 

2p  37  Hoe lang is de draagtijd (= duur van de zwangerschap) van een wild zwijn volgens de 
informatie? Leg je antwoord uit. 

 
1p  38 In de herfst bouwt het wild zwijn een flinke vet-reserve op. 

 Leg uit waarom het voor het wild zwijn belangrijk is dat juist in die periode de  
vet-reserve wordt opgebouwd. 
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1p  39 Na de Middeleeuwen nam de hoeveelheid bos in Nederland onder andere af door de 
uitbreiding van de akkerbouw. Men beweert wel dat die afname ook door de varkens zelf 
werd veroorzaakt. 

 Leg met behulp van de informatie uit waardoor de varkens ook een afname van de 
hoeveelheid bos kunnen veroorzaken. 

 
1p  40 In informatie 5 wordt gesproken over een vorm van selectie. 

 Leg uit wat selectie is. 
 

3p  41 In gebieden waar varkens los rondlopen, komen kruisingen tussen varkens en wilde 
zwijnen regelmatig voor. Een varken is homozygoot voor de eigenschap krulstaart.  
Een wild zwijn is homozygoot voor de eigenschap rechte staart (zie informatie 5). 

 Heeft een nakomeling uit zo'n kruising een krulstaart of een rechte staart?  
Leg je antwoord uit met het schema van het uitwerkblad. 

 
1p  42  Hoeveel chromosomen heeft een eicel van een wild zwijn?  

 
1p  43 Bij varkens en wilde zwijnen wordt het geslacht op dezelfde manier bepaald als bij de 

mens. In de afbeelding zijn chromosomen uit een cel te zien. 

 
 Zijn deze chromosomen afkomstig uit een cel van een mannelijk of van een vrouwelijk 

dier? Leg je antwoord uit. 
 

3p  44 In informatie 6 staan gegevens over de groei van de Nederlandse varkensstapel. 
Op het uitwerkblad is grafiekpapier opgenomen. 

 Maak op het uitwerkblad met de gegevens van informatie 6 een lijngrafiek van het 
aantal varkensbedrijven in Nederland tussen 1950 en 1996. 

 
1p  45  Lees uit de grafiek af in welk jaar er 200.000 varkensbedrijven waren in Nederland. 

 

einde 
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Bijlagenboekje examen VMBO-KB 

2003 
tijdvak 2 

 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 

 BIOLOGIE VBO-MAVO-C 
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VAN WILD ZWIJN TOT VARKEN 
 
INFORMATIE 1 HET WILD ZWIJN 
 

 
Het wild zwijn komt in grote delen van Europa voor. In Nederland is het alleen nog te vinden op de 
Veluwe en in Zuid-Limburg, en dan vooral in eikenbossen.  
Het Europees wild zwijn heeft zwarte, stevige haren.  
Een vrouwtje is in november vruchtbaar en de jonge zwijnen worden in maart geboren.  
De jongen hebben de eerste 5 à 6 maanden een bruingrijze kleur met gele strepen en vlekken. 
Wilde zwijnen zijn vooral 's nachts actief. Ze kunnen slecht zien en men neemt aan dat ze geen 
kleuren kunnen zien. Ze kunnen wel zeer goed ruiken en horen. 
 
 
INFORMATIE 2 VOEDSEL  
 
De zaden van eikenbomen, de eikels, vormen een belangrijke voedselbron voor het wild zwijn.  
In oktober vallen de eikels van de bomen en begint een periode met een overvloed aan voedsel. 
Het wild zwijn kan dan een flinke vet-reserve opbouwen.  
Behalve eikels eet het zwijn allerlei andere plantendelen, zoals bladeren en wortels.   
Ook dieren zoals regenwormen, insecten, muizen en jonge vogels worden gegeten. 
Een wild zwijn zoekt zijn voedsel vooral door met zijn snuit in de aarde te ‘wroeten’, waardoor de 
grond flink wordt omgewoeld. Zo krijgt hij ook wat aarde met belangrijke mineralen binnen.  
 
 
INFORMATIE 3 HET VARKEN ALS HUISDIER 
 
Het varken stamt af van het wild zwijn. Het is door de mens ‘gedomesticeerd’, dat wil zeggen ‘tot 
huisdier gemaakt’. Archeologen hebben aangetoond, dat varkens al rond 4000 jaar vóór Chrisrus 
in Nederland als huisdier gehouden werden.  
Tot in de Middeleeuwen liet men de varkens los rondlopen. Net als wilde zwijnen zochten ze hun 
voedsel in de bossen. Ook liepen ze rond in de dorpen waar ze voedselresten en zelfs ontlasting 
van mensen opaten. 
Na de Middeleeuwen nam de hoeveelheid bos sterk af. De varkens werden toen alleen nog maar 
in de herfst in de bossen losgelaten. 
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INFORMATIE 4 VAN WILD ZWIJN TOT VARKEN 
 

 
 
INFORMATIE 5 VERANDERINGEN 
 
In de loop van de eeuwen zijn er veel veranderingen opgetreden in het uiterlijk van het varken (zie 
informatie 4). Deze veranderingen zijn onder andere het gevolg van kunstmatige selectie.  
Zo hebben wilde zwijnen nog steeds een rechte staart, maar het varken van nu heeft een 
krulstaart. De eigenschap ‘krulstaart’ wordt veroorzaakt door een recessief gen. 
Er zijn ook veel niet-direct-zichtbare veranderingen opgetreden. Een wild zwijn heeft bijvoorbeeld 
36 chromosomen in zijn gewone lichaamscellen en een varken 38 chromosomen. 
 
 
INFORMATIE 6 STEEDS MEER VARKENS 
 
De groei van de Nederlandse varkensstapel 
 
jaar                  aantal varkensbedrijven  gemiddeld aantal varkens 
                         in Nederland  per bedrijf 
 
1950   271.000       7 
1960   146.000     20 
1970     75.000     67 
1980     44.000   229 
1990     30.000   465 
1996     22.000   659 
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Correctievoorschrift examen VMBO-KB 

2003 
 tijdvak 2 

 
 

 BIOLOGIE CSE KB 
 

 BIOLOGIE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 

inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 20 juni naar de Citogroep. 

Pagina: 1137Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

300030-651-542c 2 

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. 

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 een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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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 een 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Biologie KB en Biologie VBO-MAVO-C kunnen maximaal 
56 scorepunten worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
 
RUGPIJN || 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 2 
• bot P: (lenden)wervel 1 
• bot R: heiligbeen 1 
 
opmerking 
Aan het antwoord "bot R: wervel" geen punt toekennen. 
 

 3 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de beweeglijkheid (van de wervelkolom) afneemt. 
 
BLOEDPLAATJES-ARMOEDE || 
 

 4 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat bloedingen niet stoppen. 
 

 5 A 
 

 6 maximumscore 1 
witte bloedcellen 
 
LUCHTWEGKLACHTEN || 
 

 7 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat luchtverontreiniging alleen invloed heeft op 
luchtwegklachten bij kinderen met astma. 
 

 8 maximumscore 1 
Samengetrokken, met als uitleg dat daardoor de doorgang van lucht bemoeilijkt wordt. 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste functie: 

 zuiveren van de lucht 
 vochtig maken van de lucht 
 verwarmen van de lucht 

 
HART EN BLOEDVATEN || 
 

 10 C 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 1 
kransslagader 
 

 13 A 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

HET SCHAATSHOESTJE || 
 

 14 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat (per tijdseenheid) door de mond meer lucht ingeademd 
kan worden dan door de neus. 
 

 15 A 
 
DE STOF SELEEN || 
 

 16 D 
 
ASPERGES || 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 1 
Houding 2, met als uitleg dat daar de rug minder belast is. 
 

 19 maximumscore 1 
water 
 

 20 D 
 

 21 maximumscore 2 
Een juist werkplan met de volgende twee elementen: 
• een groep asperges kweken met zout en een groep asperges kweken zonder zout 1 
• de resultaten van beide groepen vergelijken voor wat betreft de schimmelgroei 1 
 
PATATAARDAPPELS || 
 

 22 A 
 

 23 B 
 

 24 B 
 
ZUURSTOFBESPARING BIJ DUIKENDE WALVISSEN || 
 

 25 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat er dan minder verbranding / minder energie nodig is. 
 

 26 maximumscore 1 
Meer koolstofdioxide, met als uitleg dat deze stof ontstaat bij de verbranding. 
 
ANCON-SCHAPEN || 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 1 
mutatie 
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Vraag Antwoord Scores 

HOOIKOORTS || 
 

 29 maximumscore 1 
Van bloemen met windbestuiving, met als uitleg dat vooral stuifmeelkorrels van 
windbloemen in de lucht voorkomen / dat deze lichter zijn dan stuifmeelkorrels van 
insectenbloemen. 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 2 
april, mei en juni 
• drie juiste maanden genoemd 2 
• twee juiste maanden genoemd 1 
 
DE 'MANNENPIL' || 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 1 
zaadbal/testis 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken: 

 baardgroei 
 zwaardere stem 
 borsthaar 

 
per juist kenmerk 1 
 

 35 maximumscore 2 
• prostaat 1 
• zaadblaasje 1 
 

 36 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste verschillen: 

 Een eicel is groter dan een spermacel. 
 Een eicel heeft geen zweephaar, een spermacel wel. 
 Een eicel bevat veel reservevoedsel, een spermacel niet. 

 
per juist verschil 1 
 
VAN WILD ZWIJN TOT VARKEN || 
 

 37 maximumscore 2 
• 4/5 maanden 1 
• Uit de uitleg moet blijken dat bevruchting optreedt in november en de geboorte in 

maart  1 
 

 38 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat na die periode een tijd aanbreekt van voedselgebrek / 
koude / draagtijd. 
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Vraag Antwoord Scores 

 39 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 

 Varkens eten zaden/plantendelen. 
 Varkens wroeten de bodem om. 

 
 40 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat alleen varkens met bepaalde eigenschappen worden 
gebruikt voor de voortplanting. 
 

 41 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist schema: 
 

 
fenotype ouders: 
 
genotype ouders: 

 
krulstaart                    x         
 
aa 

 
rechte staart 
 
AA 
 

 
kruising: 
 
 

 
geslachtscellen: 
 
a en A 
 
bevruchting:    
   
             a    
       A    Aa 
 
 

 
 
 
 

 
conclusie: 
 

 
fenotype nakomelingen is rechte staart 
 
 

 
• genotype/fenotype ouders juist ingevuld 1 
• kruisingsgedeelte juist ingevuld 1 
• een juiste conclusie geformuleerd 1 
 

 42 maximumscore 1 
18 chromosomen 
 

 43 maximumscore 1 
Mannelijk dier, met als uitleg dat twee ongelijke geslachtschromosomen te zien zijn. 
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Vraag Antwoord Scores 

300030-651-542c* 

 
 44 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juiste lijngrafiek:  
 

 
• bij de X-as staan op de juiste manier de jaartallen en op de Y-as het aantal 

varkensbedrijven 1 
• de getallen uit de tabel zijn juist uitgezet in de grafiek 1 
• de punten zijn door een lijn met elkaar verbonden 1 
 

 45 maximumscore 1 
Voorbeeld van een goed antwoord: 1955 

 Een uit de grafiek juist afgelezen jaartal. 
 
 

aantal
varkens-
bedrijven

tijd (jaren)

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
1950 1960 1970 1980 1990 2000
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Tijdvak 1
Donderdag 30 mei

13.30–15.30 uur

Examen  VBO-MAVO-C 

Voorbereidend 
Beroeps 
Onderwijs 
 
Middelbaar 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
Als bij een open vraag een verklaring, uitleg 
of berekening wordt gevraagd, worden aan 
het antwoord meestal geen punten 
toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 95 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 55 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een boekje met informatie. 
Voor de uitwerking van de vragen 21 en 55 is een 
bijlage toegevoegd. 
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Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
Deel van het skelet 
In afbeelding 1 is een deel van het skelet van de mens aan de achterzijde weergegeven.  
Met R is een bot aangegeven. 
 

 
1p 1  Hoe heet bot R? 

 
In afbeelding 1 zijn drie gewrichten met een cijfer aangegeven (1, 2 en 3). 

2p 2  Bij welke van deze gewrichten is de kans op een ontwrichting het grootst? 
A bij gewricht 1 
B bij gewricht 2 
C bij gewricht 3 

 

afbeelding 1 
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Artrose 
Artrose is een zeer pijnlijke aandoening aan gewrichten. Artrose ontstaat door sterke 
slijtage van het kraakbeen in gewrichten. 
Afbeelding 2 geeft de doorsnede van een heupgewricht weer. Enkele plaatsen in het 
gewricht zijn met cijfers aangegeven. 
 

 
2p 3  Op welke plaats in afbeelding 2 bevindt zich kraakbeen? 

A op plaats 1 
B op plaats 2 
C op plaats 3 
D op plaats 4 

 
2p 4  Bevat kraakbeen meer, minder of evenveel kalk dan been? 

A meer 
B minder 
C evenveel 

 
Beschadigd kraakbeen herstelt niet of nauwelijks, doordat in kraakbeen geen bloedvaten 
voorkomen. 

1p 5  Leg uit dat kraakbeen daardoor slecht herstelt. 
 
Artrose treedt meestal eerder op in de knie- en heupgewrichten dan in de elleboog- en 
schoudergewrichten. 

1p 6  Geef hiervoor een verklaring. 
 
 

afbeelding 2 

Pagina: 1147Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200015  16 4 Lees verder 

Aorta 
In afbeelding 3 is schematisch de bloedsomloop van een mens weergegeven. Enkele 
bloedvaten zijn met cijfers aangegeven. 
 

 
2p 7  Met welk cijfer is de aorta aangegeven? 

A met cijfer 1 
B met cijfer 2 
C met cijfer 3 
D met cijfer 4 

 
2p 8  Is de aorta een ader of een slagader? Vervoert de aorta zuurstofarm of zuurstofrijk bloed? 

A De aorta is een ader die zuurstofarm bloed vervoert. 
B De aorta is een ader die zuurstofrijk bloed vervoert. 
C De aorta is een slagader die zuurstofarm bloed vervoert. 
D De aorta is een slagader die zuurstofrijk bloed vervoert. 

 
Op plaats P ontstaat bij Klaas een vernauwing in het bloedvat.  

2p 9  Wanneer het hart evenveel bloed wegpompt als voor die tijd, neemt dan bij Klaas de 
bloedtoevoer naar zijn benen af, blijft die gelijk of neemt die toe? 
De bloedtoevoer naar de benen 

A neemt af. 
B blijft gelijk. 
C neemt toe. 

 

afbeelding 3 

Pagina: 1148Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200015  16 5 Lees verder 

Griep 
Griep wordt veroorzaakt door een virus. Als iemand die griep heeft, hoest of niest, kunnen 
er vochtdruppeltjes met daarin het griepvirus in de lucht komen. Door het inademen van 
zulke druppeltjes treedt besmetting met het griepvirus op. 

2p 10  Treedt besmetting sneller op bij het inademen door de mond of bij het inademen door de 
neus? Of maakt het geen verschil? 

A bij het inademen door de mond 
B bij het inademen door de neus 
C het maakt geen verschil 

 
Als het griepvirus het lichaam binnengedrongen is, duurt het enige tijd voordat 
ziekteverschijnselen optreden.  
De verschijnselen zijn onder andere hoge koorts, spierpijn en hoofdpijn. Deze zijn het 
gevolg van de reacties van het lichaam op het binnengedrongen virus.  
Eén van de reacties is het produceren van antistoffen. 

2p 11  Welke bloeddeeltjes produceren antistoffen? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 

 
Melanine 
In de huid komen cellen voor die het pigment melanine produceren. De productie van 
melanine wordt gestimuleerd door ultraviolet licht. Je huid wordt daardoor donkerder. 
Melanine beschermt tegen de schadelijke werking van ultraviolet licht. 

2p 12  In welk deel van de huid wordt pigment gemaakt? 
A in de hoornlaag 
B in de kiemlaag 
C in de lederhuid 

 
Wanneer je niet meer in de zon komt, wordt er geen extra melanine meer gevormd. Na 
enkele weken heb je dan je oorspronkelijke kleur weer terug. 

1p 13  Leg uit waardoor de donkerder huidskleur in de loop van die tijd verdwijnt. 
 
Sommige mensen zijn niet in staat om pigment te vormen in hun huid, in hun haren en in de 
iris van hun ogen. Zo iemand wordt een albino genoemd.  
Bij mensen is het gen voor albinisme recessief. Een echtpaar krijgt een tweeling. De ene 
baby heeft een donkere huid. De andere baby is een albino. 

2p 14  Kan deze tweeling één-eiig zijn? En twee-eiig? 
A alleen één-eiig 
B alleen twee-eiig 
C zowel één-eiig als twee-eiig 

 
Babymelk 
Tijdens een zwangerschap wordt in het lichaam van de aanstaande moeder het hormoon 
prolactine gemaakt. Door prolactine komt de melkproductie op gang. Bij sommige baby’s 
bevat het bloed vlak na de geboorte een beetje prolactine dat afkomstig is van de moeder. 
 

1p 15  Hoe heet het orgaan waar stoffen, zoals onder andere prolactine, vanuit het bloed van de 
moeder afgegeven worden aan het bloed van de foetus? 
 
Prolactine heeft dezelfde invloed op de melkklieren van een baby als op de melkklieren van 
de moeder. Daardoor produceren sommige pasgeboren baby’s een beetje melk. 

1p 16  Leg uit waardoor deze melkproductie bij baby’s na korte tijd weer stopt. 
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Gele vlek 
Bij oudere mensen vermindert soms het gezichtsvermogen doordat de gele vlek wordt 
aangetast. 

2p 17  Welk vlies van het oog wordt door deze aandoening aangetast? 
A het hoornvlies 
B het netvlies 
C het vaatvlies 

 
In afbeelding 4 is een schematische doorsnede van een oog weergegeven. Drie gebieden 
zijn met cijfers aangegeven. 
 

 
2p 18  In welk gebied bevindt zich de genoemde aantasting? 

A in gebied 1 
B in gebied 2 
C in gebied 3 

 
2p 19  Welk type zintuigcellen is bij deze aandoening vooral aangetast? Heeft dit invloed op het 

zien van kleuren? 
A Vooral de kegeltjes zijn aangetast en dit heeft invloed op het zien van kleuren. 
B Vooral de kegeltjes zijn aangetast, maar dit heeft geen invloed op het zien van kleuren. 
C Vooral de staafjes zijn aangetast en dit heeft invloed op het zien van kleuren. 
D Vooral de staafjes zijn aangetast, maar dit heeft geen invloed op het zien van kleuren. 

 

afbeelding 4 
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Voortplanting 
In afbeelding 5 is een aantal organen van een man weergegeven. 
Enkele delen zijn met cijfers aangegeven. 
 

 
2p 20  Met welk cijfer is de prostaat aangegeven? 

A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
F 6 

 
Drie delen van het voortplantingsstelsel zijn:  

• bijbal  
• prostaat  
• teelbal 

 
Vier taken van het voortplantingsstelsel zijn: 

• het opslaan van geslachtscellen 
• het produceren van geslachtscellen 
• het produceren van geslachtshormonen 
• het produceren van zaadvocht 

 
Op de bijlage staat een tabel. 

3p 21  Kruis in de tabel op de bijlage aan welke taak of welke taken elk orgaan heeft. 
 

afbeelding 5 

Pagina: 1151Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200015  16 8 Lees verder 

Chromosomale afwijkingen 
Straling en bepaalde stoffen kunnen veranderingen in de chromosomen veroorzaken.  

1p 22  Hoe noemt men deze veranderingen? 
 
Als zo’n verandering optreedt in een geslachtscel, dan kan deze afwijking worden 
doorgegeven aan een kind.  
Zo heeft een eicel soms een chromosoom te veel. Een embryo dat na bevruchting uit zo’n 
eicel groeit, heeft dan in alle cellen 47 chromosomen. Deze afwijking wordt een trisomie 
genoemd. Door het stijgen van de leeftijd van de moeder neemt de kans op bepaalde vormen 
van trisomie toe. 
 
In tabel 1 is van een aantal jaren de leeftijd weergegeven waarop vrouwen in een aantal 
Europese landen hun eerste kind krijgen. 
 
 

 – = niet bekend 

 
1p 23  Leid uit de tabel af in welk land de kans op trisomie als gevolg van de leeftijd van de 

moeder het laagst is. 
 
Er zijn technieken om enige tijd na de bevruchting cellen van een embryo weg te nemen. 
Deze cellen kunnen dan onderzocht worden op afwijkingen aan de chromosomen. 

1p 24  Noem de naam van zo’n techniek. 
 
Konijnen 
Bij konijnen komen verschillende vachtkleuren voor, zoals een donkere vacht en een 
vachtkleur die ’Himalaya-type’ wordt genoemd (zie afbeelding 6). Het gen voor donkere 
vachtkleur is dominant (A). 
 

 
De stamboom in afbeelding 6 geeft de overerving van de vachtkleur in een konijnenfamilie 
weer. Enkele konijnen zijn aangegeven met een cijfer. 

3p 25  Geef de genotypen van konijn 1, 2 en 3. 
Schrijf het zó op: 
genotype  1: ……… 
genotype  2: ……… 
genotype  3: ……… 
 
Konijn 3 uit de stamboom paart met een heterozygoot donker konijn.  

1p 26  Hoe groot is de kans op een nakomeling van het ’Himalaya-type’? 

 1970 1980 1990 1993 1995 1997 
België 24,3 24,5 26,4 27,0 – – 
Duitsland – – – 27,5 28,1 – 
Engeland 23,5 24,5 25,5 26,2 26,7 – 
Hongarije 22,1 22,4 22,5 22,6 22,9 23,4 
Ierland 25,3 24,9 26,3 26,6 27,0 27,0 
Nederland 24,3 25,6 27,6 28,3 28,6 29,0 
Noorwegen 23,6 25,2 25,5 26,0 26,5 27,0 
Oostenrijk 23,9 24,6 26,2 26,2 26,5 – 

tabel 1 

afbeelding 6 
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De kamperfoelie 
Afbeelding 7 geeft een kamperfoelie-plant weer. De kamperfoelie heeft witte bloemen. 
 

 
1p 27  Welk proces kan alleen optreden in de groene delen van de kamperfoelie, maar niet in de 

witte? 
 
Delen van de kamperfoelie-bloemen zijn: eicel, meeldraad, stamper en stuifmeelkorrel. 

2p 28  Hoe heet het vrouwelijke voortplantingsorgaan van de kamperfoelie? En de vrouwelijke 
voortplantingscel? 
 
vrouwelijke voortplantingsorgaan vrouwelijke voortplantingscel 
 

A meeldraad eicel 
B meeldraad stuifmeelkorrel 
C stamper eicel 
D stamper stuifmeelkorrel 

 
De bloemen van de kamperfoelie worden bestoven. Drie leerlingen geven elk een 
omschrijving van bestuiving bij kamperfoelie. 
Lisa: Een vlinder bezoekt een kamperfoelie-bloem om nectar op te zuigen, waarbij zaden 
aan het behaarde lijf van de vlinder blijven plakken. 
Michel: Een vlinder met kamperfoelie-stuifmeel aan zijn lijf bezoekt een kamperfoelie-
bloem; het stuifmeel blijft aan de stempel van de bloem kleven. 
Noor: In de kamperfoelie-bloem versmelt een stuifmeelkorrel met een eicel. 

2p 29  Wie geeft een juiste omschrijving van bestuiving? 
A Lisa 
B Michel 
C Noor 

afbeelding 7 
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Resten van uitgestorven dieren 
In Azië is een kaakbeen met kiezen van een oerwalvis gevonden (zie afbeelding 8). Men 
schat dat de resten 48 miljoen jaar oud zijn. 
In Nederland worden regelmatig resten gevonden van uitgestorven mammoeten. In 
afbeelding 8 zijn een schedel en een kies van zo’n mammoet getekend. 
Uit zulke resten kan men afleiden wat voor voedsel die dieren aten. 
 

 
2p 30  Was het voedsel van de oerwalvis vooral dierlijk of vooral plantaardig? En van de 

mammoet? 
 
voedsel van de oerwalvis voedsel van de mammoet 
 

A vooral dierlijk vooral dierlijk 
B vooral dierlijk vooral plantaardig 
C vooral plantaardig vooral dierlijk 
D vooral plantaardig vooral plantaardig 

 
De Europese maïsboorder 
 

 
De Europese maïsboorder (zie afbeelding 9) is een insect dat schadelijk is voor de 
maïsplant. De rupsen voeden zich met weefsel van de maïsplant en daarvoor boort de 
Europese maïsboorder gangen door bladeren en stengels. 

1p 31  Hoe heten de ademhalingsorganen van maïsboorders? 
 
Door gangen te boren in de stengel van een maïsplant verstoren de rupsen het vervoer van 
water, mineralen en suikers. 

2p 32  Verstoort de Europese maïsboorder het vervoer in de bastvaten? En in de houtvaten? 
A alleen in de bastvaten 
B alleen in de houtvaten 
C zowel in de bastvaten als in de houtvaten 

 
Rijpe maïskorrels bevatten gemiddeld 17% koolhydraten, 3% eiwitten en 1% vetten. 

2p 33  Zijn mineralen grondstoffen voor de opbouw van maïskorrels? En zijn suikers grondstoffen 
voor de opbouw van maïskorrels?  

A geen van beide  
B alleen mineralen 
C alleen suikers 
D zowel mineralen als suikers 

afbeelding 8 

afbeelding 9 
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De maïsboorder veroorzaakt vooral schade in de Verenigde Staten. Jaarlijks wordt daar 
geteld hoeveel rupsen er voorkomen. In afbeelding 10 zijn de resultaten van zulke tellingen 
gedurende een aantal jaren in de staat Wisconsin weergegeven.  

1p 34  In welk jaar is de schade aan de maïsproductie door de maïsboorders hoogstwaarschijnlijk 
het kleinst geweest? 
 
In afbeelding 10 is te zien dat in sommige jaren het aantal rupsen sterk gedaald was ten 
opzichte van het jaar daarvoor. 

1p 35  In welk jaar was deze daling het sterkst? 
 
Het is onderzoekers in de Verenigde Staten door genetische modificatie gelukt om een 
nieuw maïsras te ontwikkelen: Bt-maïs. Ze hebben daarvoor van een bacterie een deel 
overgebracht in een cel van een maïsplant. Cellen van deze Bt-maïsplanten maken daardoor 
een gifstof die maïsboorders doodt. Maïstelers hoeven dan minder 
insectenbestrijdingsmiddelen te gebruiken.  

2p 36  Welk deel van de bacterie is overgebracht? 
A een deel van de celwand  
B een deel van een chromosoom 
C een deel van het celmembraan 

 
Een maïsteler overweegt Bt-maïs te verbouwen. In een tijdschrift leest hij echter dat er 
maïsboorders bestaan die resistent zijn tegen de gifstof van Bt-maïs. De resistentie wordt 
veroorzaakt door een recessief gen. 

2p 37  Welk genotype hebben resistente maïsboorders? 
A AA 
B Aa 
C aa 

 
 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

rupsen per
100 planten

afbeelding 10 
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Straatlantaarns 
Langs steeds meer snelwegen worden straatlantaarns geplaatst om de veiligheid op die 
wegen te vergroten. Biologen zijn bang dat de extra verlichting het natuurlijke gedrag van 
vogels verstoort. Ze vermoeden dat bijvoorbeeld grutto’s in de buurt van verlichte 
snelwegen vroeger in het voorjaar gaan broeden. 
 
Als vogels vroeger in het voorjaar 
gaan broeden, levert dat nadelen 
op voor de jonge vogels. 

1p 38  Noem zo’n nadeel. 
 

3p 39  Beschrijf een werkplan waarmee  
de invloed van straatverlichting op  
het broedgedrag van grutto’s onderzocht  
kan worden. 
 
 
 
Verzuring 
Verzuring van het milieu wordt vooral veroorzaakt door gassen zoals ammoniak, 
stikstofoxide en zwaveldioxide. 

2p 40  Welk van deze afvalgassen is voornamelijk afkomstig uit de veeteelt? 
A ammoniak 
B stikstofoxide 
C zwaveldioxide 

 
Een gevolg van verzuring is dat de wortelharen van planten worden aangetast. Dat heeft 
nadelen voor de plant. 

1p 41  Noem zo’n nadeel. 
 
Wijn maken 
Bij het maken van wijn worden druiven geperst. Het druivensap dat hierbij ontstaat, wordt 
’most’ genoemd. In most zijn van nature verschillende soorten gisten aanwezig. De 
bodemgesteldheid en de hoeveelheid zonlicht hebben invloed op de kwaliteit van de wijn. 
Ook is de kwaliteit afhankelijk van de in de most aanwezige soorten gisten. 

1p 42  Noem een abiotische factor uit de tekst die de kwaliteit van wijn beïnvloedt. 
 

2p 43  Tot welke groep organismen behoren gisten? 
A tot de bacteriën 
B tot de dieren 
C tot de planten 
D tot de schimmels 

 
De gisten breken koolhydraten in de most af. Hierbij ontstaat onder andere koolstofdioxide 
en water.  

1p 44  Welke andere stof wordt door de gisten gevormd bij het afbreken van koolhydraten? 
 
Enkele producten zijn oliebollen, yoghurt en zuurkool. 

2p 45  Welk van deze producten wordt gemaakt met behulp van gisten? 
A oliebollen 
B yoghurt 
C zuurkool 

afbeelding 11
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De Noordzee 
In afbeelding 12 is een deel van een voedselweb van de Noordzee weergegeven. 
De pijlen naar het schip geven aan dat er ook organismen door de mens gevangen en 
gegeten worden. 

 
De Noordzee is nogal troebel. Dit wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheden plankton. 
Plankton bestaat uit zeer kleine dierlijke en plantaardige organismen. 

2p 46  Behoort dierlijk plankton tot de producenten? En plantaardig plankton? 
A Alleen dierlijk plankton behoort tot de producenten. 
B Alleen plantaardig plankton behoort tot de producenten. 
C Zowel dierlijk als plantaardig plankton behoren tot de producenten. 

 
2p 47  Schrijf uit het voedselweb van afbeelding 12 een voedselketen op van vijf soorten 

organismen. 
 
Zeehonden eten vooral veel aan het eind van de zomer. Daardoor wordt een dikke vetlaag 
opgebouwd voor de winter. 

2p 48  Noem twee functies van deze vetlaag. 
 
Vervuilende stoffen afkomstig uit huishoudens, industrie en landbouw komen via de grote 
rivieren in de Noordzee terecht. Het water bevat niet-afbreekbare giftige stoffen, zoals 
PCB’s. Deze stoffen blijken zich voor een deel op te hopen in het vetweefsel van 
zeehonden. 

1p 49  Hoe wordt dit ophopen van giftige stoffen genoemd? 
 
Project voeding 
 
Bekijk eerst het boekje met informatie 1 tot en met 5 over gezonde voeding. 
Je kunt de informatie gebruiken bij het beantwoorden van de vragen 50 tot en met 55. 
 
De kans op besmetting van voedsel met bacteriën kan verminderd worden door in de keuken 
hygiënisch te werken. 
Eén van de posters gaat over hygiëne. 

2p 50  Noem twee manieren waarop, volgens de poster, voedsel met bacteriën besmet kan raken. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

dierlijk
plankton

haring

kabeljauw

zeehond

mossel schol

plantaardig
plankton

afbeelding 12 
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Twee ziekteverschijnselen zijn: constante vermoeidheid en verminderde bloedstolling. 
Koen heeft een tekort aan ijzer. In informatie 2 wordt de functie van ijzer in het lichaam 
genoemd. 

2p 51  Welk van deze ziekteverschijnselen kan of welke kunnen bij Koen door het ijzertekort 
ontstaan? 

A geen van beide  
B alleen constante vermoeidheid 
C alleen verminderde bloedstolling 

 
Als baby’s gebrek hebben aan vitamine D kunnen daardoor afwijkingen ontstaan. 

2p 52  Wat is een gevolg van een tekort aan vitamine D? 
A minder weerstand tegen infectieziekten 
B spierzwakte 
C zwakke botten 

 
Volgens het Voorlichtingsbureau voor de Voeding eten veel Nederlanders ongezond. 

2p 53  Welk voedingsadvies zou moeten worden opgevolgd om dat gedrag te veranderen? 
 
brood en groente volle yoghurt en kaas 
 

A meer eten meer eten 
B meer eten minder eten 
C minder eten meer eten 
D minder eten minder eten 

 
Informatie 4 toont de hoeveelheid ijzer die per dag voor het lichaam aanbevolen wordt. 
Voor vrouwen tussen de 20 en 50 jaar wordt een andere hoeveelheid aanbevolen dan voor 
mannen tussen 20 en 50 jaar. 

2p 54  Hoeveel ijzer moeten vrouwen meer binnenkrijgen dan mannen van dezelfde leeftijd? Geef 
hiervoor een verklaring. 
 
Gebruik voor de volgende vraag informatie 5. 

3p 55  Maak op de bijlage een staafdiagram met de hoeveelheden eiwit, koolhydraten en vet die in 
de drie verschillende soorten melk voorkomen. 
 

Einde 
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Inzenden scores 
Uiterlijk op 5 juni de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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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 VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen 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 procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten 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. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
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 punten, 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 antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel; 
3.4 indien 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 berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de opgave aanzienlijk vereenvoudigd wordt en tenzij in het antwoordmodel anders 
is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Het juiste antwoord op een gesloten vraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een gesloten vraag wordt het in het 
antwoordmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden 
geen scorepunten toegekend. 
Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
8 Voor deze toets kunnen maximaal 95 scorepunten worden behaald. 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 (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden 2 punten toegekend. 
 
Deel van het skelet 
 
Maximumscore 1 

 1  sleutelbeen 
 

 2  A 

 
Artrose 
 

 3  B 

 
 4  B 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 1168Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200015  CV16 4 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 1 

 5  Uit de uitleg moet blijken dat er onvoldoende aanvoer is van voedingsstoffen/zuurstof. 
 
Maximumscore 1 

 6  Uit de verklaring moet blijken dat beengewrichten meer belast worden dan armgewrichten. 
 
Aorta 
 

 7  C 

 
 8  D 

 
 9  A 

 
Griep 
 

 10  A 

 
 11  C 

 
Melanine 
 

 12  B 

 
Maximumscore 1 

 13  Uit de uitleg moet blijken dat melanine afgebroken wordt / terechtkomt in de (hoorn)laag 
die afslijt. 
 

 14  B 

 
Babymelk 
 
Maximumscore 1 

 15  placenta/moederkoek 
 
Maximumscore 1 

 16  Uit de uitleg moet blijken dat het prolactinegehalte in het bloed van het kind afneemt / het 
kind zelf geen prolactine maakt. 
 
Gele vlek 
 

 17  B 

 
 18  B 

 
 19  A 

Antwoorden Deel- 
scores
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Voortplanting 
 

 20  D 

 
Maximumscore 3 

 21  Een juist ingevulde tabel: 
 

Delen Opslaan van 
geslachtscellen 

Produceren van 
geslachtscellen 

Produceren van 
geslachtshormonen

Produceren van 
zaadvocht 

Bijbal X    
Prostaat    X 
Teelbal  X X  

 
per juist ingevulde regel  1  
 
Chromosomale afwijkingen 
 
Maximumscore 1 

 22  mutatie(s) 
 
Maximumscore 1 

 23  Hongarije 
 
Maximumscore 1 

 24  vlokkentest/vruchtwaterpunctie 
 
Konijnen 
 
Maximumscore 3 

 25  • genotype 1: Aa  1  
• genotype 2: Aa  1  
• genotype 3: aa  1  

 
Maximumscore 1 

 26  50% 
 
Opmerking 
Voor een ander antwoord kan ook een punt toegekend worden, als dit antwoord voortvloeit 
uit een voor konijn 3 onjuist genoemd genotype bij vraag 25. 
 
De kamperfoelie 
 
Maximumscore 1 

 27  fotosynthese/koolstofassimilatie 
 

 28  C 

 
 29  B 

 
Resten van uitgestorven dieren 
 

 30  B 

Antwoorden Deel- 
scores
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De Europese maïsboorder 
 
Maximumscore 1 

 31  tracheeën 
 

 32  C 

 
 33  D 

 
Maximumscore 1 

 34  1998 
 
Maximumscore 1  

 35  1996 
 
Opmerking 
Ook aan het antwoord ”1992” mag een punt worden toegekend. 
 

 36  B 

 
 37  C 

 
Straatlantaarns 
 
Maximumscore 1 

 38  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
• het is dan nog te koud als de jongen worden geboren 
• er is dan te weinig voedsel voor de jongen 
• korte dag om voedsel te zoeken 

 
Maximumscore 3 

 39  Een voorbeeld van een juist werkplan: 
Twee gebieden met grutto’s kiezen: een gruttogebied met straatverlichting en een 
gruttogebied zonder straatverlichting, daar de broedperiode/het broedsucces bepalen en de 
resultaten van beide groepen vergelijken. 
 

• een groep grutto’s zonder straatverlichting  1  
• een groep grutto’s met straatverlichting  1  
• (het broedsucces van) beide groepen vergelijken  1  

 
Verzuring 
 

 40  A 

 
Maximumscore 1 

 41  minder opname van mineralen/water 

Antwoorden Deel- 
scores
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Wijn maken 
 
Maximumscore 1 

 42  bodemgesteldheid/hoeveelheid zonlicht 
 

 43  D 

 
Maximumscore 1 

 44  alcohol 
 

 45  A 

 
De Noordzee 
 

 46  B 

 
Maximumscore 2 

 47  Voorbeelden van een juiste voedselketen zijn: 
• plantaardig plankton  dierlijk plankton  haring  kabeljauw  zeehond 
• plantaardig plankton  dierlijk plankton  haring  kabeljauw  mens 
• plantaardig plankton  dierlijk plankton  mossel  schol  mens 

 
elke fout: pijl(en) verkeerd om, organisme ontbreekt of op een verkeerde plaats  -1  
 
Maximumscore 2 

 48  • reservevoedsel  1  
• isolatie  1  

 
Maximumscore 1 

 49  accumulatie 
 
Project voeding 
 
Maximumscore 2 

 50  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
• via vuile handen 
• via vuil keukengerei/aanrecht/vaatdoekje 
• via andere voedingsmiddelen/kruisbesmetting 

 
per juist antwoord  1  
 

 51  B 

 
 52  C 

 
 53  B 

 
Maximumscore 2 

 54  Vrouwen hebben 5 mg ijzer meer nodig.  1  
 
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 

• vrouwen menstrueren. 
• vrouwen kunnen zwanger worden. 

 
een juiste verklaring  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 55  Een voorbeeld van een juist diagram is: 
 

 
• Er zijn staven getekend  1  
• De getallen uit de tabellen zijn juist uitgezet in het diagram  1  
• Bij de x-as en de y-as staan de juiste gegevens vermeld  1  

 

 

7

6

5

4

3

2

1

0

hoeveelheid
(in gram)

volle
melk

magere
melk

halfvolle
melk

soort melk

Legenda:
eiwit

koolhydraten

vet

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

13.30 –15.30 uur

Examen  VBO-MAVO-C 

Voorbereidend 

Beroeps

Onderwijs 

Middelbaar 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg 

of berekening wordt gevraagd, worden aan 

het antwoord meestal geen punten 

toegekend als deze verklaring, uitleg of 

berekening ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, 

voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 

Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 

gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 

dan worden alleen de eerste twee in de 

beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 88 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 50 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Bij dit examen hoort een boekje met informatie. 

Voor de uitwerking van de vragen 9 en 24 is een 

bijlage toegevoegd. 
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Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 

Een kat 

In afbeelding 1 is het skelet van een kat getekend. De botten hebben dezelfde namen als de 

botten van een mens.

2p 1  Hoe heet bot P? 

A borstbeen 

B borstwervel 

C rib

D sleutelbeen

2p 2  Welk cijfer geeft het ellebooggewricht aan? 

A cijfer 1 

B cijfer 2 

C cijfer 3 

D cijfer 4 

2p 3  Wat voor type kiezen heeft een kat? 

A knipkiezen 

B knobbelkiezen 

C plooikiezen 

afbeelding 1 
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De nek 

Het menselijk hoofd, dat bij volwassenen ongeveer vier kilogram weegt, rust op de 

halswervels in de nek.  

Tussen de wervels bevinden zich tussenwervelschijven. 

De tekening in afbeelding 2 geeft een deel van de wervelkolom weer. 

1p 4  Noem een functie van de tussenwervelschijven. 

De nek is de verbinding tussen het hoofd en de rest van het lichaam.  

In de nek bevinden zich bloedvaten, onder andere de halsslagaders. 

2p 5  Stroomt het bloed door de halsslagaders naar het hoofd toe of van het hoofd af?  

Is het bloed in de halsslagaders zuurstofarm of zuurstofrijk? 

het bloed stroomt het bloed is 

A naar het hoofd toe zuurstofarm 

B naar het hoofd toe zuurstofrijk 

C van het hoofd af  zuurstofarm 

D van het hoofd af  zuurstofrijk 

In afbeelding 3 zijn spieren aan de rechterzijde van de nek weergegeven. 

2p 6  Aan welke twee verschillende botten zit de onderzijde van spier R vast? 

afbeelding 2 

afbeelding 3 
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Gewicht

Birgit is heel tevreden met haar gewicht. Ze let goed op wat ze eet, vooral op de 

tussendoortjes.  

Op een avond wil ze bij een glas cola wat lekkers eten. Honger heeft ze niet, want ze heeft 

genoeg gegeten. Ze kan kiezen tussen chips en een even grote hoeveelheid Japanse mix (zie 

afbeelding 4).  

Niet alle voedingsstoffen leveren evenveel energie (zie tabel 1). 

1 gram eiwit levert 17 kJ 

1 gram koolhydraten levert 17 kJ 

1 gram vet levert 38 kJ 

2p 7  Welke zoutjes kan ze in dit geval het beste kiezen? Leg je antwoord uit met behulp van een 

berekening. Gebruik daarbij de gegevens uit afbeelding 4 en uit tabel 1. 

Birgit ging altijd met de bus naar de school. Ze besluit om voortaan de fiets te nemen. De 

samenstelling van haar maaltijden zal ze hierdoor moeten aanpassen, omdat ze niet méér 

wil gaan eten. 

2p 8  Noem twee voedingsstoffen die Birgit méér moet gaan eten. 

Fluoride en cariës 

De meest voorkomende vorm van tandbederf is cariës. In Nederland was in 1953 een 

onderzoek gestart om na te gaan of het gebruik van fluoride het ontstaan van cariës 

tegengaat. In de gemeente Tiel werd fluoride aan het drinkwater toegevoegd. In de 

vergelijkbare stad Culemborg werd geen fluoride aan het drinkwater toegevoegd. Na enige 

jaren werd de toestand van de gebitten van 11-, 13- en 15-jarigen in beide gemeenten met 

elkaar vergeleken. 

Het resultaat van het onderzoek was het volgende: 

Leeftijd Gemiddeld aantal 

gaatjes per kind in 

Tiel

Gemiddeld aantal 

gaatjes per kind in 

Culemborg 

11 0,7 2,9 

13 2,0 5,1 

15 4,5 8,8 

In de bijlage vind je een stuk grafiekpapier. 

2p 9  Zet hierop de resultaten van het onderzoek uit in een staafdiagram. 

Uit de resultaten heeft men conclusies getrokken over de invloed van fluor op het gebit. 

1p 10  Schrijf één conclusie op. 

afbeelding 4 

tabel 1 
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Melk tegen salmonella-infectie 

Als eiwitrijk voedsel niet voldoende verhit is geweest, kan dat ertoe leiden dat 

salmonellabacteriën het lichaam binnenkomen. Slechts een klein deel van de bacteriën 

bereikt de dunne darm. 

1p 11  Leg uit waardoor de meeste salmonellabacteriën de maag niet levend verlaten. 

Salmonellabacteriën kunnen de wand van de dunne darm passeren en gaan dan met het 

bloed onder andere naar de lever. 

2p 12  Hoe heet het bloedvat waardoor de bacteriën vanuit de dunne darm rechtstreeks de lever 

bereiken? 

A de darmslagader 

B de leverader 

C de leverslagader 

D de poortader 

Uit onderzoek met ratten is gebleken dat calcium de darmwand zo beïnvloedt, dat de 

bacteriën er niet meer doorheen kunnen. Melk bevat veel calcium. Men vermoedt daarom 

dat melk een salmonella-infectie tegengaat. Voor het onderzoek gebruikte men twee 

groepen ratten, die voedsel hadden gekregen dat besmet was met salmonella. 

3p 13  Beschrijf een werkplan van een onderzoek met twee even grote groepen ratten, waarmee 

onderzocht kan worden of melk een salmonella-infectie tegengaat. 

Kleuren zien 

Afbeelding 5 geeft een deel van het zenuwstelsel van de mens weer.  

Vier delen zijn aangegeven met letters. 

Martin ziet een rode roos. 

2p 14  In welk van de delen P, Q, R en S vindt bewustwording van de rode kleur plaats? 

A in deel P 

B in deel Q 

C in deel R 

D in deel S 

Om kleuren te kunnen zien, spelen bepaalde zintuigcellen in het oog een belangrijke rol. 

2p 15  In welk deel van het oog bevinden deze zintuigcellen zich? 

A in het hoornvlies 

B in het netvlies 

C in het vaatvlies 

afbeelding 5 
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Ademhalen 

In afbeelding 6 is de stand van het middenrif (tekening 1 en 2) en van de ribben (tekening 3 

en 4) weergegeven op verschillende momenten tijdens de ademhaling. 

2p 16  Welke tekening geeft de stand van het middenrif weer van iemand die net diep heeft 

ingeademd?  

En welke tekening geeft de stand van de ribben weer op datzelfde moment? 

stand van het middenrif stand van de ribben 

A tekening 1  tekening 3 

B tekening 1  tekening 4 

C tekening 2  tekening 3 

D tekening 2  tekening 4 

afbeelding 6 
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Bloedvaten 

In afbeelding 7 zijn schematisch een slagader, een ader en een aantal haarvaten getekend. 

Deze bloedvaten behoren tot de kleine bloedsomloop. De dikte van de wanden is niet 

weergegeven. De pijlen geven de stroomrichting van het bloed in de bloedvaten aan. 

Drie organen van een mens zijn: de lever, een long en de nier. 

2p 17  In welk van deze organen kunnen de getekende bloedvaten voorkomen? 

A in de lever 

B in een long 

C in de nier 

2p 18  Welke van de bloedvaten P, Q en R heeft de dikste wand? 

A bloedvat P 

B bloedvat Q 

C bloedvat R 

2p 19  In welke van de bloedvaten P, Q en R in de kleine bloedsomloop is de hoeveelheid zuurstof 

het grootst? 

A in bloedvat P 

B in bloedvat Q 

C in bloedvat R 

Hamsters 

Bij hamsters komt de vachtkleur bruin en wit voor. Het gen voor bruine vachtkleur is 

dominant.  

Een bruine hamster wordt gekruist met een witte. In de stamboom van afbeelding 8 is 

weergegeven welke nakomelingen ze krijgen. 

2p 20  Geef de genotypen van nummer 1 en 2 uit afbeelding 8 (gebruik de letters A en a). 

Schrijf het zó op je blaadje: 

genotype nr. 1: ………… 

genotype nr. 2: ………… 

Hamster nummer 1 en 2 worden nog een keer met elkaar gekruist. Ze krijgen één jong. 

1p 21  Hoe groot is de kans dat het jong wit is? 

afbeelding 7 

afbeelding 8 

P

R

Q

= wit vrouwtje

= wit mannetje

= bruin vrouwtje

= bruin mannetje

Legenda:1 2
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Ruggenmerg 

Afbeelding 9 geeft een dwarsdoorsnede weer van het ruggenmerg van de mens met 

bijbehorende zenuwen. Drie plaatsen zijn met letters aangegeven. 

2p 22  Bevinden zich cellichamen van gevoelszenuwcellen op één van de aangegeven plaatsen in 

afbeelding 9? Zo ja, op welke plaats? 

A nee

B ja, op plaats P 

C ja, op plaats Q 

D ja, op plaats R 

Door een ongeluk is de zenuw op plaats Q doorgesneden. Deze zenuw staat in verbinding 

met een arm. 

2p 23  Veroorzaakt deze doorsnijding in de arm gevoelloosheid? En verlammingsverschijnselen? 

gevoelloosheid verlammingsverschijnselen 

A ja   ja 

B ja   nee 

C nee   ja 

D nee   nee 

Verschillen en overeenkomsten 

Planten en dieren vertonen zowel verschillen als overeenkomsten in de bouw van hun 

cellen. 

Een leerling kreeg de opdracht om zulke verschillen en overeenkomsten in een schema weer 

te geven. Op de bijlage staat dit schema. 

2p 24  Geef met een kruisje of met kruisjes aan of de twee groepen organismen celkernen, 

celwanden en bladgroenkorrels bezitten. 

afbeelding 9 
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Zwangerschap 

Tijdens een menstruatiecyclus wordt het baarmoederslijmvlies afgebroken en weer 

opgebouwd. Afbeelding 10 geeft schematisch deze afbraak en opbouw weer gedurende een 

periode van enkele weken.  

2p 25  In welke periode vindt de menstruatie plaats? 

A tussen dag 1 en dag 7 

B tussen dag 7 en dag 14 

C tussen dag 14 en dag 21 

D tussen dag 21 en dag 28 

In een bepaalde periode tijdens de menstruatiecyclus wordt een eicel bevrucht. 

Afbeelding 11 geeft de geslachtsorganen van een vrouw schematisch weer.  

2p 26  In welk van de delen 1, 2, 3 of 4, vindt gewoonlijk de bevruchting van een eicel plaats? 

A deel 1 

B deel 2 

C deel 3 

D deel 4 

Van één van de delen uit afbeelding 11 spelen de spieren van de wand een belangrijke rol 

bij het naar buiten duwen (uitdrijven) van de baby tijdens de geboorte. 

2p 27  Welk deel is dat? 

A deel 1 

B deel 2 

C deel 3 

D deel 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3

dagen

dikte baarmoeder-
slijmvlies

afbeelding 10 

1

4

2

3

afbeelding 11 
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De pinksterbloem 

In de maanden april, mei en juni zijn sommige weilanden en slootkanten lila van kleur. Dat 

komt doordat daar dan pinksterbloemen bloeien. 

In afbeelding 12 is een pinksterbloem weergegeven. Een aantal delen is vergroot. 

De lila kleur van de bloem wijst erop dat de bloem door insecten wordt bestoven. 

1p 28  Noem nog een ander kenmerk uit afbeelding 12, waaruit eveneens blijkt dat de 

pinksterbloem door insecten wordt bestoven. 

De wortelstok van de pinksterbloem is een ondergronds deel. Hierin is reservevoedsel 

opgeslagen. 

2p 29  Welke stof wordt vooral als reservevoedsel in de wortelstok opgeslagen? 

A eiwit

B vet 

C vitamine 

D zetmeel 

In afbeelding 12 is te zien hoe pinksterbloemen zich kunnen voortplanten. 

2p 30  Planten pinksterbloemen zich geslachtelijk voort? En ongeslachtelijk? 

A alleen geslachtelijk 

B alleen ongeslachtelijk 

C zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk 

afbeelding 12 
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2p 31  Uit welk deel van de plant ontstaat deel 7? 

A uit deel 2 

B uit deel 5 

C uit deel 6 

2p 32  Hebben de twee plantjes die uit knoppen zijn ontstaan (zie nummer 3 in afbeelding 12) 

hetzelfde fenotype als de plant waaraan ze zijn gegroeid? En hetzelfde genotype? 

A alleen hetzelfde fenotype 

B alleen hetzelfde genotype 

C zowel hetzelfde fenotype als hetzelfde genotype 

Bestrijding van plagen 

Een groot probleem waar veel mensen in de wereld mee kampen, is het gebrek aan voedsel.  

En het feit dat één derde van de oogsten door plagen wordt aangetast, doet daar geen goed 

aan. Ook belemmeren andere planten de groei van gewassen. Jarenlang hebben mensen 

grote hoeveelheden chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt om plagen en andere planten 

te bestrijden. 

2p 33  Noem twee oorzaken waardoor andere planten de groei van voedingsgewassen 

bemoeilijken. 

De chemische bestrijdingsmiddelen die men vroeger gebruikte waren niet afbreekbaar en 

bovendien niet selectief. Dit laatste wil zeggen: ze doodden niet alleen de schadelijke 

dieren die er mee in aanraking kwamen. In boomgaarden doodden ze bijna alle insecten. De 

opbrengst aan fruit verminderde hierdoor. 

1p 34  Leg uit waardoor er minder vruchten aan de bomen ontstaan als bijna alle insecten worden 

gedood. 

Vooral in westerse landen wordt op grote oppervlakten hetzelfde gewas verbouwd. 

1p 35  Hoe noemt men deze manier van verbouwen? 

1p 36  Leg uit dat door deze manier van verbouwen eerder plagen optreden. 

Het koolstofdioxidegehalte van de lucht 

Het koolstofdioxidegehalte van de lucht neemt al jaren toe. In afbeelding 13 staan de 

veranderingen sinds 1800 weergegeven.  

De toename van het koolstofdioxidegehalte in de periode tussen 1800 en 1900 is anders dan 

de toename tussen 1900 en 2000. 

1p 37  Noem een oorzaak van de stijging van het koolstofdioxidegehalte. 

2p 38  Wat is het gevolg van de toename van het koolstofdioxidegehalte van de lucht? 

A accumulatie in voedselketens 

B daling van de zeespiegel 

C toename van het broeikaseffect 

1800 1850 1900 1930 1960 2000
jaren

CO2-gehalte
van de lucht

400

300

200

100

0

(ppmv)

afbeelding 13 

Pagina: 1184Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200026  16 12 Lees verder

Het Buurserzand 

Het Buurserzand is een natuurgebied in het zuidoostelijk deel van Twente. Het is eigendom 

van de Vereniging Natuurmonumenten. 

In het Buurserzand werden in 1998 bij tellingen 106 verschillende vogelsoorten 

waargenomen.  

Van enkele vogelsoorten zijn in afbeelding 14 de aantallen broedparen in 1990, 1993 en 

1998 weergegeven.  

1p 39  Van welke vogelsoorten werden wel broedparen waargenomen in 1998, maar niet in 1990 

en niet in 1993? 

1p 40  Hoeveel broedparen van de wielewaal zijn er in 1993 in het Buurserzand waargenomen? 

1p 41  Van welke vogelsoorten werd in 1993 een afname van het aantal broedparen ten opzichte 

van 1990 waargenomen? 

De rivier 

Bekijk eerst het boekje met informatie over de rivier. Je kunt de informatie gebruiken bij het 

beantwoorden van de vragen 42 tot en met 50. 

De camping (zie informatie 1) loost ongezuiverd rioolwater in de rivier. Hierdoor neemt de 

hoeveelheid resten van organismen (organisch afval) in de rivier toe. 

2p 42  Noem twee soorten organisch afval die veel in het rioolwater van de camping voorkomen. 

Het organisch afval uit het rioolwater van de camping wordt door organismen in de rivier 

afgebroken.  

2p 43  Hoe wordt dit proces genoemd? 

A accumulatie 

B uitspoeling 

C zelfreinigend vermogen 

Overal in de rivier komen bacteriën voor. Het aantal bacteriën is echter niet overal even 

groot. 

1p 44  Op plaats B in de rivier is het aantal bacteriën groter dan op plaats E. Geef hiervoor een 

verklaring. 
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In de rivier leven onder andere larven van ééndagsvliegen (zie informatie 1). In 

afbeelding 15 is een volwassen ééndagsvlieg weergegeven.  

1p 45  Geef de naam van het ademhalingsstelsel van een volwassen ééndagsvlieg. 

De organismen die genoemd worden in informatie 2 vormen samen een voedselweb. 

3p 46  Noteer dit volledige voedselweb. 

In informatie 3 staat dat klimopbladige waterranonkel voorkomt in een rivier op plaatsen 

die voedselarm zijn. 

2p 47  Waar bevat de rivier de kleinste hoeveelheid voedingszouten?  

A voor plaats A  

B tussen plaats A en plaats B 

C tussen plaats B en plaats C 

D tussen plaats C en plaats D 

2p 48  Uit welk deel van de rivier is het water afkomstig waarvan de dieren zijn afgebeeld in 

informatie 4? 

A tussen plaats A en plaats B 

B tussen plaats B en plaats C 

C tussen plaats C en plaats D 

D tussen plaats D en plaats E 

In informatie 4 is een aantal dieren weergegeven uit het water van de rivier. Dier P is 

afgebeeld op ware grootte. 

2p 49  Bepaal de naam van diersoort P met behulp van de determineertabel (informatie 7). Noteer 

de nummers van elke stap die je bij het determineren neemt. 

De meeste campinggasten zwemmen in de rivier voor of op plaats A (zie informatie 5 en 6). 

2p 50  Op welke plaats heeft het rivierwater dezelfde kwaliteit als op plaats A? 

A plaats B 

B plaats C 

C plaats D 

D plaats E 

afbeelding 15 

Einde 
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Verklikkers van vervuiling 

Wanneer rioolwater in een schone rivier wordt geloosd, verandert de samenstelling van het 

rivierwater. Bepaalde soorten dieren kunnen dan niet meer in het rivierwater leven, andere 

juist wel. Dit gegeven wordt gebruikt om vast te stellen hoe sterk het water op een bepaalde 

plaats in een rivier vervuild is.  

In de afbeelding is de loop van een brede, langzaam stromende rivier schematisch 

weergegeven. Pijlen geven de stroomrichting van het water aan. Van vijf plaatsen in de 

rivier (A, B, C, D en E) is aangegeven welke kenmerkende diersoorten daar worden 

gevonden in het water. 

Bij plaats A ligt een grote camping langs de rivier. Het ongezuiverde rioolwater van deze 

camping wordt net voorbij plaats A in de rivier geloosd.  

informatie 1 
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Vissen in de rivier 

In de rivier leven ook vissen, zoals bermpjes en stekelbaarsjes. Deze vissen voeden zich 

onder andere met muggenlarven, die op hun beurt weer algen eten. Ook roofvissen, zoals 

baarzen en snoekbaarzen, die op andere vissen jagen, leven in de rivier.  

Planten in de rivier 

De samenstelling van het rivierwater heeft ook invloed op de plantengroei in de rivier. Een 

plant zoals drijvend fonteinkruid groeit op plaatsen waar het water veel voedingszouten 

bevat. De klimopbladige waterranonkel, een waterplant die vooral onder water groeit, komt 

juist op plaatsen voor waar het rivierwater voedselarmer is.  

informatie 2 

informatie 3 
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Dieren in een watermonster 

Om de mate van vervuiling in de rivier te bepalen wordt het water op verschillende plaatsen 

regelmatig onderzocht. In de afbeelding zijn enkele diersoorten weergeven die op één van 

die plaatsen werden aangetroffen.  

Resten van organismen in de rivier (organisch afval) 

Het diagram geeft de hoeveelheid organisch afval weer op de plaatsen A tot en met E in het 

rivierwater in de maand juli van 1999. 

Zuurstof in de rivier 

Het diagram geeft de hoeveelheid opgeloste zuurstof weer op de plaatsen A tot en met E in 

het rivierwater in de maand juli van 1999.  

EDCBA
monsterplaatsen

hoeveelheid
opgeloste
zuurstof

informatie 4 

informatie 5 

EDCBA
monsterplaatsen

resten van
organismen

afbeelding 6 
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Determineertabel voor een aantal waterdieren 

  1a Het dier is kleiner dan 2 mm .....................................................................................2 

    b Het dier is groter dan 2 mm .......................................................................................3 

  2a Het dier heeft een staart ....................................................................... eenoogkreeftje 

    b Het dier heeft geen staart ............................................................................... watervlo 

  3a Het dier is bolvormig ................................................................................... watermijt 

    b Het dier is niet bolvormig ..........................................................................................4 

  4a Het dier heeft poten....................................................................................................5 

    b Het dier heeft geen poten ..........................................................................................8 

  5a Het dier heeft een huisje van takjes, blaadjes of zandkorrels ...................... kokerjuffer 

    b Het dier heeft geen huisje van takjes, blaadjes of zandkorrels ....................................6 

  6a Het dier heeft vier poten ............................................................................ salamander 

    b Het dier heeft meer dan vier poten .............................................................................7 

  7a Het dier heeft zes poten ........................................................................... libellenlarve

    b Het dier heeft acht poten ..............................................................................waterspin 

  8a Het dier heeft een lange dunne staart, langer dan het lijf zelf .............. rattenstaartlarve 

    b Het dier heeft geen lange dunne staart, langer dan het lijf zelf ...................................9 

  9a Het dier heeft schubben en vinnen ...........................................................stekelbaarsje 

    b Het dier heeft geen schubben en vinnen ...................................................................10 

10a Het dier heeft een schelp ............................................................................. schelpdier 

    b Het dier heeft geen schelp .......................................................................................11 

11a Het dier heeft dwarse strepen op het lijf ..................................................................12 

    b Het dier heeft geen dwarse strepen op het lijf ..........................................................13 

12a Het dier heeft meer dan 15 dwarse strepen ................................................ bloedzuiger 

    b Het dier heeft minder dan 15 dwarse strepen ...........................................muggenlarve 

13a Het dier heeft een plat lijf ............................................................................ platworm 

    b Het dier heeft geen plat lijf ................................................................. zoetwaterpoliep 

afbeelding 7 

Einde 
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Inzenden scores 
Uiterlijk op 21 juni de scores van 
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school op de daartoe verstrekte optisch 
leesbare formulieren naar de Citogroep 
zenden. 
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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 VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen 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 procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten 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. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
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 punten, 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 antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel; 
3.4 indien 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 berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 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 antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Het juiste antwoord op een gesloten vraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een gesloten vraag wordt het in het 
antwoordmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden 
geen scorepunten toegekend. 
Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
8 Voor deze toets kunnen maximaal 88 scorepunten worden behaald. 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 (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Antwoordmodel 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden 2 punten toegekend. 
 
Een kat  
 

 1  A 

 
 2  A 

 
 3  A 

Antwoorden Deel- 
scores
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De nek 
 
Maximumscore 1 

 4  Een voorbeeld van een juiste functie is: 
• schokken dempen 
• wervelkolom buigzaam maken 
• voorkomen beknelling zenuwen 

 
 5  B 

 
Maximumscore 2 

 6  • sleutelbeen  1  
• borstbeen  1  

 
Gewicht 
 
Maximumscore 2 

 7  Een voorbeeld van een goed antwoord is: 
Birgit kan het beste Japanse mix kiezen, want 
100 g chips levert: (7×17) + (49×17) + (34×38) = 2244 kJ 
100 g Japanse mix levert: (8×l7) + (85×17) + (4×38) = 1733 kJ 
 

• juiste berekeningswijze (voor beide zoutjes drie vermenigvuldigingen optellen)  1  
• het juiste zoutje noemen op basis van de juiste berekening  1  

 
Opmerking 
Als alleen een naam van een zoutje is gegeven geen punten toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 8  • koolhydraten  1  
• vetten  1  

 
 
 

Antwoorden Deel- 
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Fluoride en cariës 
 
Maximumscore 2 

 9  Een voorbeeld van een juist diagram is: 

 
• De gegevens uit de tabel zijn juist in het diagram overgenomen  1  
• Bij de horizontale as staan de leeftijden op de juiste plaatsen en bij de verticale as staat 

(gemiddeld) aantal gaatjes per kind  1  
 
Maximumscore 1 

 10  Voorbeelden van een juiste conclusie zijn: 
• Fluoride kan het ontstaan van gaatjes in tanden niet voorkomen. 
• Fluoride vermindert het aantal gaatjes. 

 
Melk tegen salmonella-infectie 
 
Maximumscore 1 

 11  Uit de uitleg moet blijken dat de bacteriën door het maagzuur worden gedood. 
 

 12  D 

 
 

gemiddeld 
aantal gaatjes 

per kind

11 jaar 13 jaar 15 jaar 11 jaar 13 jaar 15 jaar

Tiel Culemborg

5

6

7

8

9

10

1

0

2

3

4
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Maximumscore 3 

 13  Een voorbeeld van een goed werkplan: 
Twee groepen proefdieren met twee verschillende diëten: de ene groep met melk, de andere 
groep zonder melk en na enige tijd het aantal salmonella-infecties per groep vergelijken. 
 

• een groep zonder melk in de voeding  1  
• een groep met melk in de voeding  1  
• vergelijken van de beide (groepen) op het voorkomen van salmonella-infecties   1  

 
Kleuren zien 
 

 14  B 

 
 15  B 

 
Ademhalen 
 

 16  A 

 
Bloedvaten 
 

 17  B 

 
 18  C 

 
 19  A 

 
Hamsters 
 
Maximumscore 2 

 20  • genotype nr. 1: Aa  1  
• genotype nr. 2: aa  1  

 
Maximumscore 1 

 21  50% 
 
Ruggenmerg 
 

 22  B 

 
 23  A 

 
Verschillen en overeenkomsten 
 
Maximumscore 2 

 24  Een juist ingevuld schema: 
 

 planten dieren 
celkernen X X 
celwanden X  
bladgroenkorrels X  

 
per juist ingevulde kolom  1  
 

Antwoorden Deel- 
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Zwangerschap 
 

 25  A 

 
 26  B 

 
 27  C 

 
De pinksterbloem 
 
Maximumscore 1 

 28  Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
• grote kroonbladeren 
• kleine stempel 
• korte meeldraden 

 
 29  D 

 
 30  C 

 
 31  A 

 
 32  B 

 
Bestrijding van plagen 
 
Maximumscore 2 

 33  Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
• Andere planten nemen licht weg. 
• Andere planten nemen water weg. 
• Andere planten nemen voedingsstoffen weg. 

 
per juiste oorzaak  1  
 
Maximumscore 1 

 34  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Insecten bestuiven dan de bloemen niet. 
 
Maximumscore 1 

 35  monocultuur 
 
Maximumscore 1 

 36  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Organismen die plagen veroorzaken, vinden meer voedsel. 
 
Het koolstofdioxidegehalte van de lucht 
 
Maximumscore 1 

 37  Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn: 
• meer industrie 
• meer gemotoriseerd verkeer 
• meer gebruik fossiele brandstoffen 
• bevolkingsgroei 

 
 38  C 

Antwoorden Deel- 
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Het Buurserzand 
 
Maximumscore 1 

 39  watersnip, graspieper, nachtzwaluw 
 
Opmerking 
Aan elk ander antwoord geen punten toekennen. 
 
Maximumscore 1 

 40  10 
 
Maximumscore 1 

 41  houtsnip, roodborsttapuit 
 
Opmerking 
Aan elk ander antwoord geen punten toekennen. 
 
De rivier 
 
Maximumscore 2 

 42  Voorbeelden van soorten van organisch afval zijn: 
• ontlasting 
• urine 
• haren 
• etensresten 

 
per juist voorbeeld  1  
 

 43  C 

 
Maximumscore 1 

 44  Uit de verklaring moet blijken dat de hoeveelheid organisch afval daar groter is dan bij E. 
 
Maximumscore 1 

 45  tracheeën 
 
Maximumscore 3 

 46  Een juist voedselweb is: 

 
Opmerking 
Voor elke fout (pijlen andersom, organisme weggelaten, organisme op verkeerde plaats) 
één punt aftrekken 
 

 47  A 

 
 48  B 

 
Maximumscore 2 

 49  • 1-3-4-8-9-10-  1  
• 11-12 bloedzuiger  1  

 
Opmerking 
Wanneer alleen de bloedzuiger wordt genoemd geen punt toekennen. 

algen muggenlarve
bermpje

stekelbaars
baars
snoekbaars

Antwoorden Deel- 
scores
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 50  D 

 

 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 

Pagina: 1201Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



����

100017 16 Begin

Examen VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1

Donderdag 31 mei
13.30 –15.30 uur

B
io

lo
g

ie

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg
of berekening wordt gevraagd, worden aan
het antwoord meestal geen punten toegekend
als deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft er meer dan twee, dan
worden alleen de eerste twee redenen in de
beoordeling meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 96 punten te
behalen; het examen bestaat uit 57 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een boekje met informatie.
Voor de uitwerking van vraag 18 is een bijlage
toegevoegd.
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Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen.

���� Een arm
In afbeelding 1 is het skelet van een schouder en een arm getekend. Een aantal botten is
met een cijfer aangegeven.

afbeelding 1

2p 1 � Bevindt zich tussen bot 1 en bot 2 een kogelgewricht of een scharniergewricht? 
En tussen bot 2 en bot 3?

tussen bot 1 en bot 2 tussen bot 2 en bot 3

A een kogelgewricht een kogelgewricht
B een kogelgewricht een scharniergewricht
C een scharniergewricht een kogelgewricht
D een scharniergewricht een scharniergewricht

2p 2 �� Geef de namen van bot 4 en van bot 5.
Doe het zó op je antwoordblad:
bot 4: ………………………
bot 5: ………………………

100017 16 2 Lees verder
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In afbeelding 2 is een spier P getekend die verbonden is met bot 1 en bot 2 (zie
afbeelding 1).

afbeelding 2

1p 3 �� Welke beweging ontstaat als spier P zich samentrekt?

���� Training
Petra is lid van een atletiekvereniging. Om tijdens wedstrijden goed te kunnen presteren
moet ze regelmatig trainen. Aan het begin van haar training gaat ze eerst een paar
rondjes rustig inlopen.

2p 4 � Wordt tijdens dit inlopen haar ademhaling sneller? En haar hartslag?
A alleen haar ademhaling
B alleen haar hartslag
C zowel haar ademhaling als haar hartslag

Enkele stoffen in het lichaam van Petra zijn: glucose, koolstofdioxide en zuurstof.
2p 5 � Welke van deze stoffen worden door haar spiercellen verbruikt?

A glucose en koolstofdioxide
B glucose en zuurstof
C koolstofdioxide en zuurstof

Als Petra gaat hardlopen, drinkt ze tijdens het lopen regelmatig een sportdrank. De drank
bevat extra brandstof. De brandstof wordt na het drinken snel in haar lichaam opgenomen.

2p 6 � Tot welke groep stoffen behoort de brandstof in de sportdrank?
A tot de eiwitten
B tot de koolhydraten
C tot de mineralen
D tot de vetten

���� Harvey
In de zeventiende eeuw ontdekte William Harvey dat bloed in het bloedvatenstelsel een
kringloop doorloopt. Vóór die tijd dacht men dat bloed door het hart gemaakt werd en in
de weefsels werd verbruikt. Harvey toonde aan dat dit onwaarschijnlijk was.

Harvey stelde vast dat bij een volwassen mens het hart per slag ongeveer 50 ml bloed
wegpompt. Hij telde 70 hartslagen in één minuut.

2p 7 �� Bereken hoeveel liter (1 liter = 1000 ml) bloed het hart volgens Harvey per minuut
wegpompt.

1p 8 �� Leg uit waarom het onwaarschijnlijk is, dat een mens het bloed in de weefsels verbruikt.

100017 16 3 Lees verder
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���� Jeugdpuistjes
Bijna iedereen heeft in de puberteit wel eens jeugdpuistjes. Zulke puistjes ontstaan op de
volgende manier. De afvoerbuis van een talgkliertje raakt verstopt, bijvoorbeeld door een
propje droge talg of door schilfers van de dode laag van de opperhuid. Er ontstaat dan
een klein zwart puntje in de huid: een mee-eter. Zo’n verstopt talgkliertje kan ontstoken
raken. Een puistje met een geel puntje is dan het gevolg: een jeugdpuistje.
In afbeelding 3 is in een schematische tekening een stukje huid van de mens weergegeven.

afbeelding 3

2p 9 � Welk cijfer geeft een talgkliertje aan?
A cijfer 1
B cijfer 2
C cijfer 3
D cijfer 4

Een talgkliertje maakt talg.
1p 10 �� Wat is de functie van talg?

1p 11 �� Hoe heet de laag van de opperhuid waarvan de schilfers afkomstig zijn?

Het is niet bekend waardoor de één wel veel last van jeugdpuistjes heeft en de ander niet
of nauwelijks. Men vermoedt dat de vorming van geslachtshormonen in de puberteit
invloed heeft op het ontstaan van jeugdpuistjes.

2p 12 � Waar worden bij een jongen geslachtshormonen geproduceerd? En bij een meisje?

bij een jongen bij een meisje

A in de prostaat in de eierstokken
B in de prostaat in de vagina
C in de teelballen in de eierstokken
D in de teelballen in de vagina
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���� Traanvocht
Afbeelding 4 geeft een oog van een mens weer.

afbeelding 4

2p 13 � Op welke van de plaatsen P, Q of R wordt het traanvocht gemaakt?
A plaats P
B plaats Q
C plaats R

���� Tabaksrook
Tabaksrook bestaat onder andere uit een mengsel van gassen en teerdruppeltjes. Als een
roker tabaksrook inhaleert, blijven teerdruppeltjes aan de wand van de longblaasjes
plakken. Hierdoor ontstaat bij deze rokers langzamerhand een laagje teer in de
longblaasjes.
Koolstofmonoxide is één van de schadelijke gassen in tabaksrook. Dit gas wordt in de
rode bloedcellen opgenomen, waardoor deze hun eigenlijke functie niet meer kunnen
vervullen. Sander is 18 jaar en hij rookt sinds twee jaar. Als gevolg van het roken wordt
hij bij lichamelijke inspanning sneller moe dan in de tijd dat hij nog niet rookte.

2p 14 �� Leg met behulp van bovenstaande tekst over tabaksrook uit, waardoor Sander als gevolg
van het roken sneller moe wordt.

Tabaksrook tast het slijmvlies in de luchtwegen aan. Hierdoor vermindert de werking van
de trilharen van dit slijmvlies.

1p 15 �� Wat is de functie van de trilharen van het slijmvlies?

Sander gaat stoppen met roken. Hij weet dat roken op de lange duur nog andere
schadelijke gevolgen kan hebben voor zijn lichaam dan de hierboven genoemde.

1p 16 �� Noem een ziekte die het gevolg van roken kan zijn.
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���� Plassen
Als de urineblaas vol is gaan er impulsen via zenuwen naar het ruggenmerg. Via het
ruggenmerg gaan daarna impulsen naar een bepaald gebiedje in de grote hersenen. Vanuit
dit gebiedje gaan er impulsen naar het plascentrum in de hersenstam. Dat plascentrum
geeft impulsen af, die het plassen op gang brengen. Bij het plassen zijn twee soorten
spieren betrokken: de kringspier bij de uitgang van de blaas en de spieren in de
blaaswand, die de blaas leegdrukken.

afbeelding 5

In afbeelding 5 is een gedeelte van het centrale zenuwstelsel van de mens weergegeven.
Het plascentrum ligt in de hersenstam.

2p 17 � Welk cijfer geeft het gedeelte van het centrale zenuwstelsel aan waarin het plascentrum
ligt?

A cijfer 1
B cijfer 2
C cijfer 3
D cijfer 4

In afbeelding 6 is een aantal organen in de buikholte van een man getekend. Dezelfde
tekening staat op de bijlage.

afbeelding 6

Tijdens het plassen wordt de blaas leeggedrukt.
1p 18 �� Geef met een lijn in de tekening op de bijlage de weg aan die de urine aflegt tijdens het

plassen.
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In de tekst wordt beschreven wat er gebeurt vanaf het moment dat de blaas vol is tot en
met het plassen zelf.

2p 19 � Zijn bij deze gebeurtenissen bewegingszenuwcellen betrokken? En gevoelszenuwcellen?
A geen van beide zenuwcellen
B alleen bewegingszenuwcellen
C alleen gevoelszenuwcellen
D zowel bewegingszenuwcellen als gevoelszenuwcellen

In de tekst worden twee soorten spieren genoemd die een rol spelen bij het plassen: een
kringspier en spieren in de blaaswand.

2p 20 � Trekt deze kringspier zich samen bij het plassen? En trekken deze spieren in de
blaaswand zich dan samen?

A alleen de kringspier
B alleen de spieren in de blaaswand
C zowel de kringspier als de spieren in de blaaswand

Bij veel mannen begint rond het vijftigste levensjaar een orgaan in de buikholte groter te
worden. Omdat het orgaan zich rondom de urinebuis bevindt, kan dit tot gevolg hebben
dat de urinebuis wordt dichtgedrukt. De urine kan dan tijdens het plassen niet goed meer
worden afgevoerd.

1p 21 �� Hoe heet het orgaan dat dan groter wordt (zie afbeelding 6)?

���� Runderdazen
Runderdazen (zie afbeelding 7) behoren afbeelding 7

tot de grootste vliegen die in West-Europa
voorkomen.
De vrouwtjesdazen zuigen bloed. Hun
kaken zijn getande dolken waarmee ze
aanzienlijke verwondingen bij runderen
kunnen veroorzaken.
De larven van de runderdaas leven in de
grond. Daar jagen ze op emelten, de larven
van langpootmuggen. Emelten eten vooral
van de wortels van gras. In een weiland kan
zo de hoeveelheid gras voor de runderen
aanzienlijk teruglopen.
Zowel de larven van de runderdaas als de
emelten worden door kieviten gegeten.

1p 22 �� Hoe heten de ademhalingsorganen van een daas?

Bij een beet spuit een runderdaas speeksel in de wond. Daardoor stolt het bloed van het
rund daar niet. Runderbloed komt overeen met bloed van een mens.

1p 23 �� Welke deeltjes in het bloed van een rund kunnen door het speeksel van de daas hun
functie niet goed meer uitoefenen?

1p 24 �� Welk voordeel heeft de daas van de verandering die het speeksel in het bloed veroorzaakt?

Alle in de tekst genoemde organismen zijn samen een voedselweb.
3p 25 �� Schrijf al de organismen uit de tekst op en geef met pijlen aan op welke manier het

voedselweb in elkaar zit.
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���� Dolly
Engelse onderzoekers hebben enkele jaren geleden uit een kern van een lichaamscel van
een schaap het lammetje Dolly zich laten ontwikkelen (zie afbeelding 8).
Zo gingen ze te werk: uit een eicel van schaap 2 werd de kern verwijderd. De kern uit een
lichaamscel van schaap 1 brachten ze in de kernloze eicel van schaap 2. Hieruit
ontwikkelde zich door enkele celdelingen een klompje cellen. Dit werd geplaatst in een
voortplantingsorgaan van schaap 2. Het klompje cellen ontwikkelde zich daar tot
lammetje Dolly.

afbeelding 8

2p 26 � In welk orgaan werd het klompje cellen bij schaap 2 geplaatst?
A in de baarmoeder
B in een eierstok
C in een eileider
D in de vagina

Een eicel van een schaap bevat 27 chromosomen.
2p 27 � Hoeveel chromosomen bevat de celkern van een lichaamscel van een schaap?

A 13 of 14
B 27
C 54

Bij schaap 1 zijn de kop en de poten wit. Bij schaap 2 zijn de kop en de poten zwart.
De kleur van de kop en de poten komt tot stand onder invloed van genen.

2p 28 � Zijn bij Dolly de kop en de poten wit of zwart? Of is dit op grond van de gegevens niet te
zeggen?

A wit
B zwart
C Dit is op grond van de gegevens niet te zeggen.

De beschreven manier van voortplanting wordt wel ’klonen’ genoemd.
1p 29 �� Leg uit waarom ’klonen’ een vorm van ongeslachtelijke voortplanting is.

Dolly

schaap 1

gewone cel

kernloze eicel

de kern uit de
gewone cel
wordt in de
kernloze ei-
cel gebracht

klompje cellen

schaap 2

celdelingen
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2p 30 � Vinden bij de ontwikkeling van de cel tot het klompje cellen gewone celdelingen plaats?
En reductiedelingen? 

A alleen gewone celdelingen
B alleen reductiedelingen
C zowel gewone celdelingen als reductiedelingen

���� Antivries-eiwitten
Winterrogge wordt in het najaar gezaaid. De jonge planten kunnen de koude winter
overleven.
In winterrogge zijn enkele genen ontdekt die de productie van ’antivries-eiwitten’ regelen.
Door deze ’antivries-eiwitten’ kan winterrogge de koude doorstaan. Bij lage temperaturen
zorgen deze eiwitten er namelijk voor dat in een plantencel slechts kleine ijskristallen
kunnen ontstaan. Hoe kleiner de ijskristallen, hoe minder ze de plantencellen beschadigen.

In afbeelding 9 is een doorsnede van een deel van een blad weergegeven. Enkele typen
cellen zijn met een cijfer aangegeven.

afbeelding 9

2p 31 � In welk type of welke typen cellen zijn bij winterrogge genen voor de antivries-eiwitten
aanwezig?

A alleen in celtype 1
B alleen in celtype 2
C alleen in celtype 3
D zowel in celtype 1, als in celtype 2 en als in celtype 3

Enkele delen van een plantencel zijn: celmembraan, kern en vacuole.
2p 32 � In welk celdeel hebben de onderzoekers bij deze proef het ’antivries-gen’ ingebracht?

A in het celmembraan
B in de kern
C in de vacuole

Onderzoekers hebben zo’n ’antivries-gen’ ingebracht in een cel van een tabaksplant. Deze
cel werd opgekweekt tot een tabaksplant. Deze tabaksplant en zijn nakomelingen blijken
beter bestand tegen de kou dan tabaksplanten die dit gen niet hebben.

1p 33 �� Hoe noemt men het kunstmatig overbrengen van een gen van de ene plantensoort in een
andere?

100017 16 9 Lees verder

bic011dfex.qxd  14-11-00  16:59  Pagina 9

Pagina: 1210Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



���� Stofzaad
Stofzaad is een zeldzame plantensoort met afbeelding 10

een geel-witte stengel en geel-witte,
schubvormige blaadjes (zie afbeelding 10).
In en om de wortels van de stofzaadplant
groeit een bepaalde schimmel. Deze
schimmel neemt stoffen op uit de bodem
en geeft die door aan de wortels van de
stofzaadplant.
Dezelfde schimmel groeit ook door tot in
de wortels van een boom in de buurt. Uit
de wortels van die boom neemt de
schimmel een stof op die de stofzaadplant
niet zelf kan maken. Deze stof geeft de
schimmel ook door aan de stofzaadplant.
Enkele stoffen zijn: glucose, koolstofdioxide, mineralen en water.

2p 34 � Welke van deze stoffen worden door de schimmel opgenomen uit de bodem en
doorgegeven aan de stofzaadplant?

A glucose en koolstofdioxide
B glucose en mineralen
C koolstofdioxide en water
D mineralen en water

2p 35 �� Geef de naam van de stof die de schimmel uit de boomwortels opneemt en doorgeeft.
Leg uit waardoor een stofzaadplant deze stof niet zelf kan maken.

De licht-gele bloemen van stofzaad afbeelding 11

bevatten nectar waar insecten op af komen.
Een insect, op zoek naar de nectar onder in
de bloem, raakt met zijn lichaam de
kleverige stempel.
In afbeelding 11 is een deel van een bloem
van een stofzaadplant weergegeven. Een
aantal delen is aangegeven met een cijfer.

2p 36 � Welk cijfer geeft de stempel aan?
A cijfer 1
B cijfer 2
C cijfer 3
D cijfer 4

1p 37 �� Leg uit dat het voor de plant belangrijk is, dat insecten op de nectar afkomen en de bloem
bezoeken.
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���� Een kringloop
In afbeelding 12 is een kringloop weergegeven.

afbeelding 12

Pijl 1 in afbeelding 12 geeft aan dat koolstofdioxide wordt opgenomen door producenten.
2p 38 � Bij welk proces verbruiken producenten koolstofdioxide? Welke andere stof wordt bij dit

proces ook verbruikt?

Proces waarbij Andere stof die 
koolstofdioxide wordt verbruikt.
wordt verbruikt.

A fotosynthese water
B fotosynthese zuurstof
C verbranding water
D verbranding zuurstof

2p 39 � Welk van de pijlen 3 t/m 7 in de kringloop van afbeelding 12 is in de verkeerde richting
getekend?

A pijl 3
B pijl 4
C pijl 5
D pijl 6
E pijl 7

���� Rood of zwart?
Runderen kunnen rode of zwarte vlekken hebben. Eén genenpaar heeft invloed op de
kleur van de vlekken. Het gen dat de zwarte kleur veroorzaakt is dominant (A).
Een stier met zwarte vlekken wordt gekruist met een koe met zwarte vlekken. Hun kalf
heeft rode vlekken.

2p 40 � Wat is het genotype voor de kleur van de vlekken van het kalf?
A AA
B Aa
C aa

2p 41 � Wat is het genotype voor de kleur van de vlekken van de stier? Of is dit niet uit de
gegevens af te leiden?

A AA
B Aa
C aa
D Dit is niet uit de gegevens af te leiden.

consumenten

reducentenkoolstofdioxide

producenten

1 2

3

4

7

5

6
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���� Plakker
De plakker (zie afbeelding 13) is een vlinder die tot in de vorige eeuw alleen in Europa
voorkwam. De vrouwtjes van deze soort zijn te zwaar om te vliegen. Ze leven op de grond
of op boomstammen. Daar leggen ze ook hun eitjes. Ze maken een geurstof, waarmee de
mannetjes worden gelokt. De mannetjes kunnen wel goed vliegen.

afbeelding 13

In Europa komen in sommige jaren zoveel plakkers voor dat de rupsen van deze vlinders
grote delen van bosgebieden kaal vreten. Toch vormen in de meeste jaren plakkers geen
plaag in Europa.

1p 42 �� Noem een biotische factor waardoor de aantallen plakkers in Europa in de meeste jaren
niet zo groot worden.

Een onderzoeker in Amerika liet per ongeluk een paar plakkers ontsnappen uit zijn
laboratorium. In Amerika werd de plakker een plaag. Door het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen, zoals DDT, werd deze plaag bestreden. Het bestrijden van plakkers
met DDT kost geld en veroorzaakt milieuvervuiling.

2p 43 �� Noem twee andere nadelen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

In de vijftiger jaren is ontdekt hoe de geurstof van de vrouwtjes kan worden nagemaakt.
Met behulp van deze namaak-geurstof wordt de plakker bestreden.

1p 44 �� Leg uit op welke manier men de plakker kan bestrijden met behulp van deze namaak-
geurstof.

���� Schadelijke insecten in droogvoer
Bedrijven, die handelen in droogvoer voor huisdieren, hebben grote loodsen voor het
opslaan van graan en allerlei andere zaden. Insecten, die zich voeden met deze zaden,
kunnen hier flinke schade aanrichten. Het bestrijden van deze insecten met chemische
middelen levert grote nadelen op.
Een andere manier om insecten te doden is de zaden in te vriezen en ze twee weken bij
een temperatuur van –30ºC te houden. Deze methode kost veel energie en veroorzaakt
indirect milieuvervuiling.

1p 45 �� Leg uit op welke manier invriezen milieuvervuiling veroorzaakt.

Het minst schadelijk voor het milieu is het bestrijden van insecten met koolstofdioxide.
De zaden worden dan gemengd met koolstofdioxide.
Het koolstofdioxide, dat bij deze methode wordt gebruikt, is een afvalproduct van de
industrie en wordt steeds opnieuw gebruikt. Door het hergebruik komt minder
koolstofdioxide in de lucht. Dit vermindert de aantasting van het milieu.

2p 46 � Wordt hierdoor vermesting verminderd? En wordt hierdoor versterking van het
broeikaseffect verminderd?

A alleen vermesting
B alleen versterking van het broeikaseffect
C zowel vermesting als versterking van het broeikaseffect
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Bekijk eerst het informatieboekje over mest. Je kunt de informatie gebruiken bij het
beantwoorden van de vragen 47 tot en met 57.

���� Mest
Theo doet een onderzoek naar bacteriën in mest. Hij vindt een ééncellig organisme met
een celkern en een celwand.

2p 47 � Kan dit organisme een bacterie zijn? Zo nee, waarom niet?
A ja
B Nee, alleen omdat een bacterie geen celkern heeft.
C Nee, alleen omdat een bacterie geen celwand heeft.
D Nee, want een bacterie heeft geen celkern en geen celwand.

In informatie 2 staat dat bacteriën mest kunnen omzetten onder andere in eiwitten en in
mineralen.
Een leerling zegt hierover: de eiwitten en de mineralen zouden gebruikt kunnen worden
voor bemesting van een voedergewas zoals maïs.

2p 48 � Kan een maïsplant eiwitten opnemen? En mineralen?
A geen van beide
B alleen eiwitten
C alleen mineralen
D zowel eiwitten als mineralen

Om een grotere hoeveelheid eiwitten en mineralen uit mest te kunnen halen, wordt
zuurstof aan de mest toegevoegd (zie informatie 2).

1p 49 �� Leg uit waardoor na het mengen met zuurstof een grotere hoeveelheid eiwitten en
mineralen uit mest kan worden gehaald.

Bij de verbranding van methaangas uit mest komt energie vrij.
Deze energie is afkomstig van de zon en via planten, varkens en bacteriën in het methaan
terecht gekomen.

3p 50 �� Leg in drie zinnen uit, dat deze energie indirect afkomstig is van de zon.
Doe het als volgt:
Zin 1: Planten ………………
Zin 2: Varkens ………………
Zin 3: Bacteriën ……………

Lees uit het diagram van informatie 4 af in welke van de aangegeven weken varkens met
Standaardvoer het snelste in gewicht toenemen.

2p 51 �� Hoeveel nemen ze dan per dag in gewicht toe?

Uit informatie 5 blijkt dat door het gebruik van Astrovoer bedrijf 1 gemiddeld per jaar
meer varkens (2988) aflevert dan bedrijf 2 (2803).

2p 52 �� Wat is hiervoor de verklaring? Licht je antwoord toe. Gebruik de getallen uit de tabel van
informatie 5.

Uit informatie 3 blijkt dat een lage voederconversie gunstig is voor het bedrijf van de boer.
1p 53 �� Leg uit waardoor een lage voederconversie gunstig is voor het bedrijf van de boer.

Varkens zijn zoogdieren.
2p 54 �� Noem twee uiterlijke kenmerken (zie informatie 6), waaraan je kunt zien dat varkens

zoogdieren zijn.

Varkens eten naast plantaardig voedsel ook dierlijk voedsel.
2p 55 � Hebben varkens knip-, knobbel- of plooikiezen?

A knipkiezen
B knobbelkiezen
C plooikiezen

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Varkensbedrijven veroorzaken verzuring doordat ammoniak uit mest in de lucht komt.
Door aanpassingen in de bedrijfsvoering wordt verzuring zo veel mogelijk beperkt.

2p 56 �� Noem twee aanpassingen uit informatie 8 die het ontstaan van verzuring beperken.

Varkensvlees bevat in het algemeen een grotere hoeveelheid energierijke stoffen dan
rundvlees.
Johan wil graag twee kilo afvallen, maar toch varkensvlees eten.

1p 57 �� Welke soort varkensvlees uit informatie 9 kan hij dan het beste eten?

100017 16 14

Einde

bic011dfex.qxd  14-11-00  16:59  Pagina 14

Pagina: 1215Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



����

100017 16A Begin

Examen VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1

Donderdag 31 mei
13.30 –15.30 uur

B
io

lo
g

ie

Boekje met informatie

bic011dfinf.qxd  14-11-00  16:58  Pagina 1

Pagina: 1216Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



���� Mest

informatie 1 Mest en vervuiling
Mest is in Nederland een belangrijke bron van vervuiling. Daarom wordt op verschillende
manieren geprobeerd de hoeveelheid mest, die in het milieu terechtkomt te beperken. Zo
moet een boer voor de te veel geproduceerde mest van zijn bedrijf betalen.

informatie 2 Bacteriën in mest
In mest zijn verschillende soorten bacteriën aanwezig.
Bacteriën kunnen stoffen uit mest onder andere omzetten in mineralen en in eiwitten.
Deze mineralen en eiwitten kunnen uit de mest worden gehaald en worden gebruikt.
Bacteriën in mest vermeerderen zich sneller als er zuurstof aan de mest wordt
toegevoegd. Zonder zuurstof zetten bacteriën ook mest om. Dan ontstaat het brandbare
gas methaan. Dit methaan is geschikt voor het opwekken van energie.

informatie 3 Voederconversie
Door varkens ander voer te geven dat ze beter kunnen verteren, vermindert de hoeveelheid
mest. Een groter deel van het voer wordt dan omgezet in vlees. Op varkensbedrijven
onderzoekt men hoe snel varkens groeien, die dat voer krijgen. Men bepaalt dan de
hoeveelheid voedsel die nodig is om een varken 1 kg zwaarder te laten worden. Dit noemt
men de voederconversie. Hoe lager de voederconversie hoe kleiner de hoeveelheid voer die
nodig is.

informatie 4 Een proef met verschillende soorten voer
Bij een proef kregen twee groepen varkens verschillende soorten voer (Astrovoer en
Standaardvoer). De twee groepen varkens kregen evenveel voer. In onderstaande diagram
is de gewichtstoename van big tot slachtvarken van de twee groepen varkens weergegeven.
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informatie 5 Vergelijking van twee varkensbedrijven
Men vergelijkt twee varkensbedrijven met elk plaats voor 1000 varkens. In bedrijf 1 wordt
Astrovoer gebruikt, in bedrijf 2 Standaardvoer. De bedrijfsvoering en inrichting van beide
bedrijven zijn verder gelijk. Zo krijgt een varken in beide bedrijven evenveel te drinken.
Wanneer slachtvarkens het eindgewicht hebben bereikt, worden de dieren  naar het
slachthuis afgevoerd. De boer heeft dan weer ruimte voor nieuwe biggen.

Bedrijf 1 Bedrijf 2

Soort voer Astro Standaard
Dagelijkse groei (gemiddeld) 784 gram 737 gram
Begingewicht big 24,5 kilo 24,5 kilo
Eindgewicht slachtvarken 116 kilo 116 kilo
Varkens per jaar 2988 2803
Hoeveelheid voer per jaar 597 000 kilo 636 000 kilo
Hoeveelheid mest per jaar 1050 m3 1150 m3

informatie 6 Varkens

informatie 7 Het varkensgebit

100017 16A 3 Lees verder
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informatie 8 Een varkensbedrijf

1 maïsakker
2 schuren met voersilo’s
3 tankwagen die vloeibare mest afvoert
4 overdekte mestopslag
5 tankwagen die voer brengt
6 vrachtwagen die slachtvarkens afvoert
7 trekker die met een mestinjecteur mest in de grond brengt
8 trekker die mest aflevert, die verspreid moet worden
9 woonhuis met moestuin

informatie 9 Voedingsmiddelentabel met enige soorten varkensvlees

Samenstelling per 100 gram

100017 16A 4

naam vleessoort energie (kJ) eiwit (g) vet (g) koolhydraat (g)

Spek, ontbijt 1688 15 38 0
Spek, vers 2113 25 45 0
Varkensbraadworst 1289 22 24 1
Varkensfricandeau 629 31 3 0
Varkenshaas 614 28 4 0
Varkenshaaskarbonade 655 26 6 0
Varkenslappen 852 30 9 0
Varkenslever 772 28 7 2

Einde
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Examen VBO-MAVO-C 2001

Tijdvak 1
Donderdag 31 mei
13.30–15.30 uur

Vraag 18

Examennummer

...............................................................

Naam

...............................................................

Bijlage bij vraag 18
B
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g
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100017 CV16 Begin

Correctievoorschrift VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1

B
io

lo
g

ie

Inzenden scores
Uiterlijk 6 juni de scores van de alfabetisch
eerste vijf kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar de Citogroep zenden.
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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 VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen 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 procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten 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.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
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 punten, 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 antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel;
3.4 indien 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 berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders
is aangegeven;

100017 CV16 2 Lees verder
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de opgave aanzienlijk vereenvoudigd wordt en tenzij in het antwoordmodel
anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Het juiste antwoord op een gesloten vraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een gesloten vraag wordt het in het
antwoordmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord
worden geen scorepunten toegekend.
Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Voor deze toets kunnen maximaal 96 scorepunten worden behaald. 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 (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden 2 punten toegekend.

���� Een arm

1 � B

Maximumscore 2
2 �� • bot 4: spaakbeen

• bot 5: middenhandsbeentje

Maximumscore 1
3 �� De arm gaat omhoog / zijwaarts.

Antwoorden Deel-
scores

100017 CV16 3 Lees verder
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���� Training

4 � C

5 � B

6 � B

���� Harvey

Maximumscore 2
7 �� een voorbeeld van een juiste berekening:

50 × 70 = 3500 ml = 3,5 liter

• berekening per minuut: 50 × 70 ml
• juiste uitkomst in liters: 3,5 liter

Maximumscore 1
8 �� Uit de uitleg moet blijken dat de productie van een dergelijke hoeveelheid bloed /

opname van een dergelijke hoeveelheid vocht in zo’n korte tijd onmogelijk is.

���� Jeugdpuistjes

9 � A

Maximumscore 1
10 �� de huid / haren soepel houden / vet houden

Maximumscore 1
11 �� hoornlaag

12 � C

���� Traanvocht

13 � A

���� Tabaksrook

Maximumscore 2
14 �� Uit het antwoord moet blijken dat:

• door een teerlaagje in de longblaasjes / doordat rode bloedcellen niet goed functioneren
• het bloed minder zuurstof kan opnemen

of

• doordat rode bloedcellen niet goed functioneren / doordat koolstofmonoxide in rode
bloedcellen wordt opgenomen

• het bloed minder zuurstof kan vervoeren

Indien een antwoord wordt gegeven als: minder zuurstofopname – minder verbranding /
minder energie vrijgemaakt

Maximumscore 1
15 �� het afvoeren van slijm (met stof)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
16 �� voorbeelden van een goed antwoord:

• hart- en vaatziekten
• longkanker
• longemfyseem 

���� Plassen

17 � C

Maximumscore 1
18 �� een voorbeeld van een juist antwoord:

Een juiste lijn getekend, die begint in de blaas en via de urinebuis de penis verlaat.

Indien de lijn in de nier begint 

19 � D

20 � B

Maximumscore 1
21 �� prostaat

���� Runderdazen

Maximumscore 1
22 �� tracheeën

Opmerking
Ook het antwoord „stigma’s” kan goed worden gerekend.

Maximumscore 1
23 �� bloedplaatjes

Maximumscore 1
24 �� Uit het antwoord moet blijken dat de daas meer bloed kan opzuigen (omdat het niet stolt).

Antwoorden Deel-
scores

100017 CV16 5 Lees verder
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Maximumscore 3
25 �� voorbeeld van een juiste voedselketen:

Opmerkingen
• Voor elke fout (organisme ontbreekt of op verkeerde plaats, pijlen verkeerd om) een punt

aftrekken.
• Wanneer larve daas en daas als één schakel zijn weergegeven, geen aftrek.

���� Dolly

26 � A

27 � C

28 � A

Maximumscore 1
29 �� Uit de uitleg moet blijken dat er geen samensmelting van kernen optreedt / de erfelijke

eigenschappen van één schaap afkomstig zijn.

30 � A

���� Antivries-eiwitten

31 � D

32 � B

Maximumscore 1
33 �� voorbeelden van juiste antwoorden:

• genetische manipulatie / modificatie
• dna-recombinant-techniek
• biotechnologie

���� Stofzaad

34 � D

Maximumscore 2
35 �� • glucose

• Uit de uitleg moet blijken dat stofzaad geen bladgroen / geen fotosynthese heeft

36 � B

Maximumscore 1
37 �� Uit de uitleg moet blijken dat daardoor bestuiving / bevruchting / zaadvorming kan

optreden.

Antwoorden Deel-
scores
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���� Een kringloop

38 � A

39 � B

���� Rood of zwart?

40 � C

41 � B

���� Plakker

Maximumscore 1
42 �� voorbeelden van een goed antwoord:

• (onvoldoende) voedsel
• (veel) vijanden
• (veel) concurrenten
• (veel) ziekten

Maximumscore 2
43 �� voorbeelden van een nadeel:

• Andere dieren worden gedood.
• accumulatie
• giftig voor de mens
• resistentie / ongevoeligheid van de plakkers

per nadeel

Maximumscore 1
44 �� voorbeelden van een manier van bestrijden:

• De plakkers lokken met geurstof en daarna doden.
• Mannetjes raken door de geurstof in verwarring en kunnen de vrouwtjes niet goed meer

vinden.

���� Schadelijke insecten in droogvoer

Maximumscore 1
45 �� Uit de uitleg moet blijken dat bij de productie van electriciteit luchtvervuiling ontstaat.

Opmerking
Ook een antwoord, dat de schadelijke werking van koelvloeistof noemt, kan goed worden
gerekend.

46 � B

���� Mest

47 � B

48 � C

Maximumscore 1
49 �� Uit het antwoord moet blijken dat door meer zuurstof de bacteriën actiever worden /

mest sneller wordt omgezet.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
50 �� Uit het antwoord moet blijken dat:

• Planten zonne-energie vastleggen in energierijke stoffen (bij de fotosynthese)
• Varkens deze energierijke stoffen opnemen met hun voedsel (en mest produceren)
• Bacteriën (varkens)mest omzetten in methaan

Maximumscore 2
51 �� • week 7

• 800 gram

Maximumscore 2
52 �� Uit het antwoord moet blijken dat:

• De varkens in bedrijf 1 eerder kunnen worden geslacht / er sneller varkens bij kunnen
worden geplaatst
Uit de toelichting moet blijken dat:

• In bedrijf 1 de varkens sneller groeien, namelijk 784 gram per dag en 737 gram per dag in
bedrijf 2

Maximumscore 1
53 �� Uit het antwoord moet blijken dat er minder voer nodig is om een varken in gewicht te

laten toenemen / er minder mest wordt geproduceerd.

Maximumscore 2
54 �� • haren

• tepels / uier / zogende jongen

55 � B

Maximumscore 2
56 �� voorbeelden van juiste aanpassingen:

• mest in tankwagens vervoeren
• mest injecteren
• afgedekte mestopslag

per juiste aanpassing

Maximumscore 1
57 �� varkenshaas

Antwoorden Deel-
scores

100017 CV16 8
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I Examen VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortg ezeï
Onderwijs

20

Tijdvak 2
Woensdag 20 juni

13.30 - 15,30 uur

01o
II

ct)
o

I

o
iË

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg
of berekening wordt gevraagd, worden aan
het antwoord meestal geen punten toegekend
als deze verklaring, uitleg of berekening

Voor dit examen zijn maximaal 88 punten te ontbreekt.
behalen; het examen bestaat uit 54 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel Geef niet meer antwoorden (redenen,
punten met een goed antwoord behaald kunnen voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.

worden. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
Bij dit examen hoort een boekje met informatie. gevraagd en je geeft er meer dan twee, dan
Voor de uitwerking van de vragen 18,21,37 en worden alleen de eerste twee redenen in de
47 is een bijlage toegevoegd. beoordeling meegeteld.
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Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen.

Een meisje
Uit een bevruchte eicel kan zich een meisje ontwikkelen.
Welke van onderstaande schematische afbeeldingen geeft aan hoe zo'n bevruchte eicel
ontstaat?

Achillespees
De achillespees bevindt zich in het
onderbeen. De pees verbindt de kuitspier
met de voet. Bij atletiek en voetbal komen
regelmatig blessures aan de achillespees
voor. Bij beschadiging herstelt de pees zich
Iangzaam, omdat pezen in vergelijking met
veel andere lichaamsdelen minder goed
doorbloed zíjn.In afbeelding 1 is onder
andere de achillespees weergegeven.

Aan welk bot van de voet zit de
achillespees vast?

Welke bewegittg maakt de voet, wanneer
de kuitspier zich samentrekt?

Leg uit waardoor een minder goede
doorbloeding een langzaam herstel van een
beschadigde pees tot gevolg heeft.

2p 1l

A

afbeelding 1

ku itspier

achillespees

1p

1p

1p

2T

3rl

4T
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afbeelding 2

\ilitte en grijze muizen
Een grijze muis wordt gekruist met een witte muis (P-generatie). De nakomelingen uit
deze kruisingzijn de Fl-generatie (zie de stamboom in afbeelding2).De muizen van de
F1--generatie worden onderling verder gekruist. Ze krijgen zowel witte als grijze jongen
(F2-generatie).

nda:

= wit?

= wit ct

= grijs Q

= grijs 6Í

Is het gen voor grijze of het gen voor witte vachtkleur dominant? Of is dat niet te zeggen?
Het gen voor grijs is dominant.
Het gen voor wit is dominant.
Het is niet te zeggen.

Iluiszrvamrnen
Fluiszwammenzijn schimmels. lluiszwammen tasten vaak houten vloerbalken in huizen
langzaam aan,zodat de bewoners op een gegeven moment door de vloer zakken.
Zljn huiszwammen consumenten, producenten of reducenten?
consumenten
producenten
reducenten

Jacob heeft last van huiszwammen in de vloerbalken van zijn huis.
Hij overweegt de volgende twee maatregelen om de zwammen te bestrijden.
1 Ventilatiegaten maken,zodat drogere lucht onder de vloerbalken kan komen.
2 }{et verhitten van de balken met stoom van 100 graden Celsius.
Door welke van de maatregelen zal de hoeveelheid huiszwam afnemen?
door geen van de beide maatregelen
alleen door maatregel 1

alleen door maatregel 2
zowel door maatregel 1 als door maatregel2

Lege

o
T
@
ffi

P

2p

2o

2p

1 00021 1 6 Lees verder

Pagina: 1231Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Haarkruinen
Hoofdhaar groeit bij de kruin
Het gen voor de groeirichting

vader: hete rozygoot
en rechts

een bepaalde kant op. De groeirichting is erfelijk bepaald.
naaÍ rechts is dominant (G).

moeder: rechts
afbeelding 3

2p 8t
A

B

c

zp 9I

A

B

c
D

2p12I
A

B

c
D

E rik: lin ks

W
Een vader die heterozygoot is voor de
Bij Erik groeit het haar naar links. Bij
Wat is het genotype van de moeder?
oobb
Gg
GG

De eierstokken produceren hormonen die de
Na de menstruatie wordt het slijmvlies van de
Wat is de functie van dit dikke slijmvlies in de

groeirichting van het haar
de moeder van Erik groeit

heeft een zoon Erik.
het haar naar rechts.

Menstruatie
De menstruatiecyclus wordt geregeld door verschillende hormonen.
Welke klier of welke klieren produceren hormonen die de werking van de eierstokken
regelen?
bijnieren
eilandjes van Langerhans
hypofyse
schildklier

groei van het baarmoederslijmvlies regelen.
baarmoeder dikker.
baarmoeder?1p 10 u

I
1p 11 u

Gal
Gal speelt een rol bij de vertering van voedsel.
Welk orgaan produceert gaI?

In welk orgaan komt gal voor het eerst in aanraking met het te verteren voedsel?
de slokdarm
de maag
de twaalfvingerige darm
de dikke darm
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tabel 1

Albert doet een onderzoek naar de invloed van gal op de vertering van vetten.
Drie bekerglazen (1.,2 en3) vult hij met 100 ml melk.
Bij elk van de bekerglazen doet hij een gelijke hoeveelheid van een bepaalde oplossing
(zie tabel L).
IJij zet de bekerglazen weg bij een temperatuur van37 graden Celsius.
Na drie uur meet hij het vetgehalte van de melk in de bekerglazen.
Het resultaat zethij in de tabel.

Nummer bekerglas
met melk

Oplossing Vetgehalte aan het
begin

Vetgehalte na drie
uur

1 5 ml alvleessap en
5 ml gal

5o/o 0,5 70

2 5 ml alvleessap en
5 ml water

5o/o 1 ,50/o

3 5ml gal en5ml
water

5o/o 5%

Uit de resultaten in tabel 1 kan een conclusie worden getrokken over de werking van gal.

'-- zp 13 I Welke van de volgende conclusies over gal is juist?
A Alleen met gal verteert alvleessap vet.
a Gal bevordert de vertering van vet door alvleessap.

\!, c Gal verteert vet.

I DeTirrksemot
De Turkse mot is een vlindertje dat in Nederland veel voorkomt in kassen waarin paprika's
worden geteeld.

I p 14 u Hoe heten de ademhalingsorganen van een Tirrkse mot.

De Tïrrkse mot legt eitjes op paprika-planten. De rupsen van de mot voeden zich met de
bladeren en kunnen daardoor veel schade aanrichten in de paprika-teelt.
De wouwtjes van de Turkse mot lokken de mannetjes met geurstoffen, zogenaamde
feromonen. Om de Turkse mot te bestrijden wordt wel gebruik gemaakt van feromoon-
vallen. Deze vallen worden tussen de paprika-planten geplaatst. Door de feromonen
worden mannetjes-motten de vallen in gelokt en daarna gedood.

r p 15 n Leg uit hoe een plaag van Tirrkse motten in een kas tegengegaan wordt door alleen maar
de mannetjes weg te vangen.

Bestrijding van de Tirrkse mot door middel van feromoon-vallen is veel minder schadelijk
voor het milieu dan bestrijding met chemische middelen.

ep 16 n Noem twee voordelen van bestrijding met feromoon-vallen, waardoor deze bestrijding
minder schadelijk is dan met chemische middelen.
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afbeelding 4

1p 17 I

2p 18 n

De geboorte
Afbeelding 4 geeft in willekeurige volgorde vier fasen van de geboorte weer.

urinebuis

baarmoeder

baarmoedermond

endeldarm

1

va$na

In welke volgorde vinden deze fasen van de geboorte plaats?

Nadat het kind geboren is, vindt de nageboorte plaats.
In een schema op de bijlage staan de volgende delen vermeld:
resten van de navelstreng, resten van de vruchtvliezen.
Kruis in het schema op de bijl age aan welk(e) van deze delen
lichaam van de vrouw verlaat of verlaten.

baarmoeder, placenta,

bij de nageboorte het

baarmoeder
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In afbeelding 5 is een deel van
weergegeven. De pijlen geven

de placenta en een aantal
de stroomrichting van het

bloedvaten in de navelstreng
bloed aan.

afbeelding 5

- 20 19 I

1p 20 I

afbeelding G 50
lengte
(cm)

+4s
I

A

B

c

navelstreng-
ader

n ave lstre n g -

slagader

placenta

Behoren de bloedvaten in de navelstreng tot de bloedsomloop van het kind?
En tot de bloedsomloop van de moeder?
alleen tot de bloedsomloop van het kind
alleen tot de bloedsomloop van de moeder
zowel tot de bloedsomloop van het kind als tot de bloedsomloop van de moeder

In afbeelding 6 zljn de lengte en het gewicht van een ongeboren kind weergegeven tijdens
de zwangerschap.

gewicht
(kg )

ï

40

-t:n-ï[ïn," sewicht

Wat is het gewicht van het kind bij de geboorte?

t
bevalling

-----+ zwan gerscha p (weken )

028 32 36 40
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Blaasontsteking
Blaasontsteking wordt meestal veroorzaakt doordat bacteriën
lichaam binnendringen. Vrouwen hebben een grotere kans op
In afbeeldin g 7 zíjn schematisch onder andere de urinewegen
man weergegeven.

via de urinewegen het
blaasontsteking dan mannen.
van een vrouw en van een

afbeelding 7

1p 21 n

1p 22 f

rp 24 I

15

16

Legen da:
1 = urineleider
2 = êileider
3 = urineblaas
4 = schaambeen
5 = kittelaar
6 = kleine schaamlip
7 = grote schaamlip
8 = eierstok
9 = baarmoeder

10 = vagina
11 = urinebuis
12 = zaadleider
13 = zwellichaam
1 4 = eikel
15 = zaadblaasje
16 = prostaat
17 = bijbal
18 = zaadbal
19 = voorhuid

17

18

19

1p 23 r

I

Op de bijlage staan de urinewegen van een vrouw ook schematisch weergegeven.
Geef met een lijn in de bijlage aan langs welke weg bacteriën van buiten via de
urinewegen de blaas binnendringen.

Leg met behulp van gegevens uit afbeelding 7 uit waardoor wouwen een grotere kans op
blaasontsteking hebben dan mannen.

Maaike krijgt van de dokter pillen om de bacteriën, die de blaasontsteking veroorzaken,
te bestrijden.
Welk type bacteriedodend middel bevatten deze pillen?

Koolstofdioxide in oceanen
De laatste eeuw is de productie van koolstofdioxide geweldig toegenomen. Oceanen
nemen ongeveer één derde deel van dit gas op.

Een deel van een oceaan dat veel algen bevat, neemt meer koolstofdioxide op dan een
deel met weinig algen.
Geef voor deze grotere opname een verklaring.

Onderzoekers hebben berekend dat tot 1780 de productie van koolstofdioxide in evenwicht
was met de koolstofdioxide-opname door de oceanen. Tegenwoordig wordt er meer
koolstofdioxide geproduceerd dan de oceanen aankunnen.
Noem twee voorbeelden van menselijke activiteit waardoor de productie van
koolstofdioxide tegenwoordig groter is.

2p25[
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afbeelding 8

3p 26 I

Maagbreuk
Vooral bij dikke mensen kan tijdens het liggen de maag omhooggeduwd worden door vet
in de buikholte. Hierdoor kan een zogenoemde maagbreuk ontstaan.
In afbeelding 8 is schematisch de vorming vanzo'tr maagbreuk weergegeven.
Enkele delen zijn aangegeven met letters.

maag breuk

Benoem de delen P, O en R uit afbeelding 8.

Schrijf het zo op: P ..
o..
R..

Een maagbreuk veroorzaakt niet altijd klachten. Mensen met een grote maagbreuk
klagen wél: niet alleen over pijn, maar ook over moeite met ademhalen.
Leg uit met behulp van afbeelding 8 waardoor een grote maagbreuk benauwdheid kan
veroorzaken.

Mest
Tabel2 geeft een overzicht van de bijdrage aan de mestproductie en het mestoverschot in
1988 door de rundveehouderij en door de bio-industrie.

Soort veeteelt Soort vee Bijdrage aan de
mestproductie in

miljoenen tonnen

Bijdrage aan het
mestoverschot in

miljoenen tonnen

ru ndveehouderij koeien 60 0,5

bio-industrie kalveren, varkens
en kippen

23 13,5

1p 27 [

I

ïabel2

1p 28 n

In de rundveehoudelij lopen de koeien in de zomeÍ meestal buiten
het voer voor de koeien meest al zelf.
In de bio-industrie worden de dieren gehouden in binnenverblijven
meeste voer voor de dieren.
Leg uit waardoor men in de bio-industrie meer mest overhoudt dan

en verbouwt de boer

en koopt de boer het

in de rundveehouderij.
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2p29I
A

B

c
D

tabel 3

2p30I

2p 31 I

afbeelding 9

A

B

c

Mest is onder andere schadelijk voor het milieu, omdat er ammoniak uit vrij komt.
Welk nadelig gevolg heeft ammoniak voor het milieu?
accumulatie in de voedselketen
erosie
versterking van het broeikaseffect
verzuring

Moedermelk
In tabel 3 zijn gegevens over de samenstelling van de moedermelk en de ontwikkelingstijd
van de mens en van enkele soorten zoogdieren weergegeven. De ontwikkelingstijd is het
aantal dagen dat nodig is om het dubbele van het geboortegewicht te bereiken.

Soort Gemiddeld
eiwit-gehalte
e/")

Gemiddeld
melksu iker-
gehalte (%)

Gemiddeld
vetgeha lt

e/"1

Gemiddelde
ontwikkelings-
tijd (dagen)

mens 1,3 7,5 3,3 180

paa rd 2,8 5,8 1,2 60

ru nd 3,4 4,7 3,7 47

schaa p 4,9 4,6 6,2 15

Voor welk van de bestanddelen van deze soorten melk geldt: hoe hoger het gehalte hoe
korter de ontwikkelingstijd?
voor eiwit
voor melksuiker
voor vet

Neuspoliepen
Neuspoliepen zijn plaatselijke zwellingen van het slijmvlies in de neus. Neuspoliepen
kunnen hinderlijk zijn, vooral als ze wat groter worden of in een groepje bij elkaar liggen.
Dan wordt de ademhaling door de neus belemmerd en moet men door de mond
ademhalen.
Noem twee redenen waarom neusademhaling beter is dan mondademhaling.

In afbeelding 9 is een doorsnede van een deel van het hoofd weergegeven.

+neuspoliep
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afbeelding 10

\'--/' 
1p 33 r

2p34 I

Als er door ophoping
goed horen.
Leg uit waardoor het

van vocht druk op

gehoor vermindert

A

B

c
D

Tijdens het slikken bewegen de huig en het strotklepje.
Komt bij de persoon uit afbeelding 9 bij het slikken de huig tegen de neuspoliep?
En komt het strotklepje tegen de neuspoliep?
geen van beide
alleen de huig
alleen het strotklepje
zowel de huig als het strotklepje

Oorpijn
Als een kind oorpijn heeft, wordt dat meestal veroorzaakt door een ontsteking in de
trommelholte. Door ophoping van vocht komt er druk op het trommelvlies te staan en dat
doet pijn.
Afbeelding l-0 is een schematische tekening van een oor van de mens.

het trommelvlies komt te staan, kan men minder

A

B

c
D

als er druk op het trommelvlies staat.

Welk cijfer uit afbeelding 10 geeft
geho o r zintui gce llen bevinden ?

3

4

5

6

het deel van het oor aaÍl,, waarin ztch de

Een ontsteking in de trommelholte komt vaak voor bij verkoudheid. Als bij verkoudheid
het slijmvlies in de keelholte is geïnfecteerd, kan deze infectie zich uitbreiden tot in de
trommelholte.
Welk deel uit afbeelding 1-0 geeft het deel van het oor aan, waardoor een infectie zich
vanuit de keelholte kan uitbreiden tot in de trommelholte.
Doe het zo:
cijfer ...
naam...

'\--'l zp 35 tl

100021 16 Lees verder

Pagina: 1239Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



I spruw
Spruw is de Nederlandse naam voor twee verschillende ziekten.
Spruw in de mond is een gevolg van een schimmelinfectie. Bij spruw in de mond heeft de
patiënt witte vlekjes op de tong en op het mondslijmvlies.
Bij een onderzoek wordt bij een patiënt met een spatel wat mondslijmvlies met schimmel
weggenomen en door een microscoop bekeken.

zp 36 I Hebben de cellen van het mondslijmvlies een celwand?
En de cellen van schimmels?

A geen van beide
a alleen de cellen van het mondslijmvlies
c alleen de cellen van schimmels
o zowel de cellen van het mondslijmvlies als de cellen van schimmels

Spruw kan ook voorkomen in het verteringskanaal. De Nederlandse arts Dicke heeft
ontdekt dat die ziekte veroorzaakt wordt door een eiwit uit tarwe.
Bij patiënten met deze ziekte worden de darmvlokken afgebroken.
Hierdoor wordt de opname van voedingsstoffen verminderd.
Op de bijlage is het verteringskanaal schematisch weergegeven.

r p 37 ! Maak in die tekening het gedeelte waarin deze vorm van spruw kan voorkomen met een
potlood zwart.

I romaten
Tomaten worden in Nederland in kassen gekweekt. Onder gunstige omstandigheden kan
de opbrengst per vierkante meter per jaar 50 kilo tomaten bedragen.
In de kas regelt een computer de juiste hoeveelheid water met daarin opgeloste
voedingszouten (mineralen).
De computer regelt ook de temperatuur, de vochtigheidsgraad en het
koolstofdioxidegehalte in de kas.
In tomatenkassen worden vaak hommels losgelaten. Deze hommels vliegen van bloem
naar bloem.

zp 38 I Om welke reden laten de tuinders hommels los in de kas?
A De hommels bestuiven de bloemen.
s De hommels bevruchten de bloemen.
c De hommels verspreiden de zaden.

In tomatenkassen kan een insectensoort voorkomen die nogal wat schade kan aanrichten:
de witte vlieg. Deze zuigt sap uit de bladeren van tomatenplanten.
Speciale bedrijven leveren aan de tuinders sluipwespen om de witte vlieg te bestrijden.
De sluipwespen leggen eitjes in de larven van de witte vlieg. De larven van de sluipwesp
eten de larven van de witte vlieg op.

r p 39 ! Hoe wordt deze vorm van bestrijding genoemd?

zp 4O I Worden tomatenplanten in kassen tijdens de groei beihvloed door abiotische factoren?
En worden ze beïnvloed door biotische factoren?

A alleen door abiotische factoren
e alleen door biotische factoren
c zowel door abiotische factoren als door biotische factoren
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aÍbeelding 11

2p41I

A

B

c
D

I

1o 42 I\-,

2p43I
A

B

c

In afbeeldin g 1I is een
In afbeeldin g 12 is een
weergegeven.

schematische doorsnede van een
doorsnede van de tomaat,, die uit

bloem van een tomaat weergeven.
zo'n bloem is ontstaarr,

Is deel
van de

P van de tom aat een overblijfsel
tomaat ontstaan uit deel L of uit

af beelding 12

van deel 3 of van deel 4 van de bloem? Is deel Q
deel 2 van de bloem?

deel P is ontstaan uit deel Q is ontstaan uit

deel 3
deel 3

deel 4
deel 4

deel 1

deel2
deel 1

deel 2

Voedselvergiftigtng
Zo'n1OO.OOO mensen in Nederland lopen jaarlijks een voedselvergiftiging op.
Dit wordt veroorzaakt door het eten van bedorven voedsel. Het kan leiden tot koorts,
diarree, braken en buikpijn.
De kans op voedselbederf is in de zomer door de hogere temperatuur groter dan in de
winter.
Leg uit hoe dat komt.

Je kunt vers vruchtensap in een afgesloten fles beschermen tegen bederf door het te
koelen, te pasteuriseren of te steriliseren.
Bij welke manier van conserveren is het wuchtensap het beste beschermd tegen bederf?
door te koelen
door te pasteuriseren
door te steriliseren
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afbeelding 13

2p44I

A

B

c

2p45I
A

B

c
D

3p 46 f

1p 47 I

2p48I

Waterranonkel
De waterranonkel is een zoetwaterplant. De bladeren onder water hebben een andere
vorm dan de bladeren boven water (zie afbeelding L3). Beide typen bladercnzljn groen.

blad

Hebben de beide typen bladeren van één waterranonkelplant hetzelfde fenotype?
En hetzelfde genotype?
alleen hetzelfde fenotype
alleen hetzelfde genotype
zowel hetzelfde fenotype als hetzelfde genotype

Vindt in de bladeren boven water fotosynthese plaats? En in de bladeren onder water?
in geen van beide
alleen in de bladeren boven water
alleen in de bladeren onder water
zowel in de bladeren boven water als in de bladeren onder water

Haaien

Bekijk eerst het informatieboekje over haaien. Je kunt de informatie gebruiken bij het
beantvvoorden van de vragen 46 tot en met 54.

De informatie geeft verschillende eigenschappen van jagende haaien.
Veel van die eigenschappen stellen de haaien in staat om aan voedsel te komen.
Leg dit van drie eigenschappen van de haaien uit.

In informatie 6 is schematisch de bloedsomloop van een haai afgebeeld.
In de tekening van deze bloedsomloop op de bijlage is een plaats in deze bloedsomloop
aangegeven met P.

Geef op de bijlage op die plaats met een pijl aan in welke richting het bloed daar stroomt.

Een haai heeft een zijlijnsysteem (informatie 5).
Als je let op de manier waarop een zintuigcel van dit zijlijnsysteem wordt geprikkeld, met
welk zintuig van de mens heeft het zijlijnsysteem dan de grootste overeenkomst?
met het gehoorzintuig
met het gezichtszintuig
met het reukzintuig
met het smaakzintuig

A

B

c
D
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zp49I

1p 50 u

--*- 2p 51 n

1p 52 I
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53r
A

B

c

Bepaal met behulp van de determinatietabel (informatie 11) tot welke groep de witte
haai (informatie 3) behoort. Noteer de nummers van de vïagen uit de tabel die je hebt
beantwoord.

In informatie 2 staat dat bij sommige haaien het water dat langs de kieuwen stroomt, een
rol speelt bij de voortbeweging.
Wat is een andere functie van de waterstroom die langs de kieuwen gaat?

De walvishaai (zie informatie 9) lijkt uitwendig op een walvis, maar toch zijn er grote
verschillen, want een walvis is een zoogdier en een haai is een vis.
Noem twee eigenschappen die een walvis wel heeft en een walvishaai niet.

Haaiensoorten van de open oceaan produceren minder eieren dan de haaiensoorten van
het ondiepe water.
Geef een reden waardoor deze haaiensoorten met minder eieren toch voldoende jongen
krijgen om als soort te overleven.

De meeste haaiensoorten leven in warme zeeën. De hondshaai komt echter ook in de
koele Noordzee voor.
In bakken met zeewater kan men bevmchte eieren van de hondshaai tot ontwikkeling laten
komen. Een onderzoeker waagt zich af of de temperatuur van het zeewater bij hondshaaien
invloed heeft op het aantal dagen voordat de eieren uitkomen (zie informatie 7).
Met welke proefopzet kan men dit onderzoeken?
in bakken eieren van verschillende haaiensoorten tot ontwikkeling laten komen
in bakken met verschillende temperaturen eieren van hondshaaien tot ontwikkeling laten
komen
in bakken met verschillende zoutgehaltes eieren van hondshaaien tot ontwikkeling laten
komen

Er wordt aangeraden om niet te zwemmen of te duiken in gebieden waar robben leven.
Welke haaiensoort levert daar vooral gevaar op voor de mens? Leg je antwoord uit.2p54 tl

""\/-'E@l
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informatie 1

Haaien

Lichaamsbouw

rugvinstekel eerste rugvin

oog zijlijnsysteem

bek kieuwspleten

borstvin

Alle haaien die in open zee leven ziin aan de

van kleur. Het skelet is geheel uit kraakbeen
verhouding tot de lichaamslengte.

staartvin

tweede rugvin

-/

--.
(!, 

-

\_-
ilt-. z._-_--

=_)

bu ikvi n aa rsvin

informatie 2 Voortbeweging
Een haai zwemt door het water met zijwaartse slagen van zijn staart. Sommige soorten
haaien persen water met grote kracht door de kieuwspleten naar buiten, waardoor de
dieren zichzelf als het ware door het water naar voren stoten.

informatie 3 De witte haai

informatie 4

De bekendste haaiensoort is de witte haai. De rugzijde is lichtgrijs en het dier heeft een
witte buik. Hij kan wel acht meter lang worden. De witte haai jaagt op grote dieren zoals
robben, zeeschildpadden, dolfijnen en zelfs andere haaien.

Tanden van enkele jagende haaiensoorten

wolvisvongers-
hooi

rugzljde donker en aan de buikzijde licht
opgebouwd. Het darmkanaal is kort in

zondhqoi

1 00021 1 6A
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\-r informatie 5

informatie 6

\-/ informatie 7

\--
informatie B

inÍormatie 9

Het zijtijnsysteem
Een haai heeft aan weerskanten van zijn lichaam eetrzogenaamd 'zijlijnsysteem'. Dit
bestaat uit een stelsel van kanalen dat vlak onder de huid ligt (zie informatie 1). Door
openingen in de huid kan water het zijlijnkanaal binnenkomen. In het kanaal liggen
zintuigcellen met microscopisch kleine haartjes. De zintuigcellen worden geprikkeld door
trillingen van het water. Hierdoor kan een haai stromingen van het water waarnemen.

Schema Yan de bloedsomloop
Het hart van een haai bestaat slechts uit één boezem en één kamer.

Voortplanting
Over het algemeen produceert een haai slechts enkele eieren per jaar. Een haai heeft
inwendige bevruchting. Bij haaiensoorten die in de open oceaan leven, komen de
bevruchte eieren tot ontwikkeling in de eileider van het vrouwtje. Na de geboorte
zwemmen de jongen meteen bij de moeder weg op zoek naar eten.
Flaaiensoorten die in ondiep water leven, zoals bijvoorbeeld de hondshaai, leggen eieren.
De eieren van deze haaien zijn rechthoekig en voorzien van lange draden die om
rotspunten en stenen blijven haken. Het duurt ongeveer negen maanden voordat deze
eieren uitkomen.

Veiligheid
Hoewel de meeste haaien schuw en ongevaarlijk zijn, zijn er toch enkele adviezen om
ongelukken met haaien te voorkomen.Zo wordt zwemmers en duikers aangeraden om
niet de zee in te gaan in gebieden waar robben leven. Ook is het onverstandig om in de
buurt van grote schepen te gaan zwemmen. Haaien volgen deze schepen vaak om zich te
voeden met afval dat overboord wordt gegooid.

Menseneters?
Van de ongeveer 400 verschillende soorten haaien zljn er hooguit tien gevaarlijk voor de
mens. Zelfs de allergrootste haaien, zoals de reuzenhaai en de walvishaai,zijn volkomen
ongevaarlijk. De meeste haaiensoorten zijn roofdieren die jagen op dieren zoals vissen,
vogels, schildpadden en soms, waarschijnlijk per ongeluk, op mensen.

hartkamer
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inrormarie 10 Gevaarlijke soorten
In de tabel staat voor een aantal verschillende
op mensen er bekend zljn. Een soort wordt als
er meer aanvallen beken d zljn.

haaiensoorten vermeld hoeveel aanvallen
des te gevaarlijker beschouwd, naarmate

Naam
Hamerhaai
Mako
Tijgerhaai
Witte haai
Wobbegong
Zandtijger
Zooghaai

Determinatietabel

2. a. Lic}raam plat, bek
b. Lichaam niet plat,

Aantal aanvallen
15

18

25
32
15

25
15

informatie 11

llaaien worden in acht groepen ingedeeld. Met behulp van een determinatietabel kan
bepaald worden tot welke groep een bepaalde haai behoort.

1,. a. Geenaarsvin ..........,2
b. Wel een aarsvin ............................ 3

3. a. Zes of zeven kieuwspleten
b. Vijf kieuwspleten en twee

aan de voorzljde van de kop
bek onder de kop

en één rugvin
rugvmnen

schoorhaaien

franjehaaien

bakerhaaien

4. a. Lange,zaagvormige snuit ........... .... zaaghaaien
b. Snuit, niet zaagvormig ................. . doornhaaien

5. a. Wel rugvinstekel .................. ...... varkenshaaien
b. Geen rugvinstekel ....................... 6

a. Ogen achter de bek
b. Ogen boven de bek

7. a. Het bovenste deel van de staartvin is minder dan twee maal zo lang
als het onderste deel ............ ..... makreelhaaien

b. Het bovenste deel van de staartvin is meer dan tweemaal zo lang
als het onderste deel ............ ......... grondhaaien

100021 '1 6A
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Examen VBO-MAVO-C 2001

Tijdvak 2
Woensdag 20 juni

13.30- 15.30 uur

Examennummer

Naam

Vraag 18

Zet een kruisje bij het deel of de delen die het lichaam verlaten bij de nageboorte.

Delen Verlaat het lichaam bij de
nageboorte

baarmoeder

placenta

resten van de navelstreng

resten van de vruchtvliezen

Vraag 21

ili
ti

,l
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Vraag 37

Vraag 47

ha rtboezem
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Correctievoorschrift VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
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Onderwijs
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Tijdvak 2
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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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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 VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen 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 procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten 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.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
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 punten, 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 antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel;
3.4 indien 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 berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders
is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de opgave aanzienlijk vereenvoudigd wordt en tenzij in het antwoordmodel
anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Het juiste antwoord op een gesloten vraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een gesloten vraag wordt het in het
antwoordmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord
worden geen scorepunten toegekend.
Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Voor deze toets kunnen maximaal 89 scorepunten worden behaald. 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 (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden 2 punten toegekend.

���� Een meisje

1 � A

���� Achillespees

Maximumscore 1
2 �� hielbeen / voetwortelbeen 

Maximumscore 1
3 �� Uit het antwoord moet blijken dat de voet aan de voorzijde naar beneden gaat.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
4 �� Uit het antwoord moet blijken dat stoffen voor herstel de pees minder goed kunnen

bereiken.

���� Witte en grijze muizen

5 � A

���� Huiszwammen

6 � C

7 � D

���� Haarkruinen

8 � B

���� Menstruatie

9 � C

Maximumscore 1
10 �� Uit het antwoord moet blijken dat innesteling (van een bevruchte eicel) mogelijk wordt

gemaakt.

���� Gal

Maximumscore 1
11 �� de lever

12 � C

13 � B

���� De Turkse mot

Maximumscore 1
14 �� tracheeën

Maximumscore 1
15 �� Uit het antwoord moet blijken dat eitjes dan niet meer bevrucht worden.

Maximumscore 2
16 �� Voorbeelden van juiste voordelen zijn:

• er worden geen andere dieren gedood
• geen accumulatie van gifstoffen in de voedselketen
• geen ontwikkeling van resistentie
• niet giftig voor de mens

per juist voordeel

���� De geboorte

Maximumscore 1
17 �� 1–3–2–4

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
18 �� een juist ingevuld schema:

Opmerking
Voor een kruisje vergeten of extra geplaatst, 1 punt aftrekken.

19 � A

Maximumscore 1
20 �� 3 kg

���� Blaasontsteking

Maximumscore 1
21 �� de juiste tekening:

een lijn van buiten door de urinebuis tot in de blaas

Antwoorden Deel-
scores

100021 CV16 5 Lees verder

Delen Verlaat het lichaam bij de 
nageboorte

baarmoeder

placenta X

resten van de navelstreng X

resten van de vruchtvliezen X
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Maximumscore 1
22 �� Uit de uitleg moet blijken dat vrouwen een kortere urinebuis hebben dan mannen (en

bacteriën dus eerder bij de blaas zijn).

Maximumscore 1
23 �� antibiotica / penicilline

���� Koolstofdioxide in oceanen

Maximumscore 1
24 �� Uit de verklaring moet blijken dat algen koolstofdioxide gebruiken (bij de fotosynthese).

Maximumscore 2
25 �� Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn:

• een toename van industrie/ fabrieken
• een toename van het gemotoriseerd verkeer

per juiste oorzaak

���� Maagbreuk

Maximumscore 3
26 �� • P = slokdarm

• Q = middenrif
• R = twaalfvingerige darm

Maximumscore 1
27 �� Uit de uitleg moet blijken dat bij een grote maagbreuk een deel van de maag op de plaats

van de long(en) komt te zitten (hierdoor vermindert de longcapaciteit),
of dat door de breuk het middenrif minder beweeglijk wordt.

���� Mest

Maximumscore 1
28 �� een voorbeeld van een juiste uitleg:

In de bio-industrie wordt veel mest niet verbruikt bij het verbouwen van veevoeder.

29 � D

���� Moedermelk

30 � A

���� Neuspoliepen

Maximumscore 2
31 �� Voorbeelden van juiste redenen zijn:

• De lucht wordt beter gezuiverd.
• De lucht wordt beter verwarmd.
• De lucht wordt beter bevochtigd.

per juiste reden

32 � B

Antwoorden Deel-
scores

100021 CV16 6 Lees verder

1

1
1
1

1
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���� Oorpijn

Maximumscore 1
33 �� Uit het antwoord moet blijken dat het trommelvlies / de gehoorbeentjes dan niet meer

goed kan/kunnen trillen.

34 � C

Maximumscore 2
35 �� • cijfer 7

• naam: buis van Eustachius

���� Spruw

36 � C

Maximumscore 1
37 �� Een voorbeeld van een juiste inkleuring is:

De dunne darm is ingekleurd.

���� Tomaten

38 � A

Maximumscore 1
39 �� biologische bestrijding 

40 � C

Antwoorden Deel-
scores

100021 CV16 7 Lees verder

1
1
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41 � A

���� Voedselvergiftiging

Maximumscore 1
42 �� Uit het antwoord moet blijken dat micro-organismen sneller groeien / zich sneller

vermenigvuldigen.

43 � C

���� Waterranonkel

44 � B

45 � D

���� Haaien

Maximumscore 3
46 �� Voorbeelden van juiste eigenschappen met uitleg zijn:

• tanden met scherpe punten om prooien in stukken te bijten
• camouflage waardoor ze niet gezien worden door prooien
• zijlijnsysteem om prooien te kunnen vinden
• ogen met een tapetum om prooien op te sporen

per juiste eigenschap met uitleg 
een juiste eigenschap zonder uitleg 

Maximumscore 1
47 �� een juist geplaatste pijl:

op / bij plaats P een pijl naar rechts

48 � A

Maximumscore 2
49 �� • 1–3–5–

• 6–7-makreelhaaien

Maximumscore 1
50 �� aanvoer zuurstof / afvoer koolstofdioxide

Antwoorden Deel-
scores

100021 CV16 8 Lees verder

1
0

1
1
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Maximumscore 2
51 �� Voorbeelden van juiste eigenschappen zijn:

• longen
• constante lichaamstemperatuur
• het zogen van de jongen
• De jongen ontwikkelen zich in een baarmoeder.

per juiste eigenschap

Maximumscore 1
52 �� Een voorbeeld van een juiste reden is:

De eieren worden minder snel opgegeten.

53 � B

Maximumscore 2
54 �� • de witte haai

• Uit de uitleg moet blijken dat witte haaien mensen voor robben aanzien / op robben jagen

Antwoorden Deel-
scores

100021 CV16 9

1

1
1

Einde
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����

000009 16 Begin

Examen VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1

Maandag 22 mei
13.30 –15.30 uur

B
io

lo
g

ie

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg
of berekening wordt gevraagd, worden aan
het antwoord meestal geen punten toegekend
als deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 54 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een boekje met informatie.
Voor de uitwerking van de vragen 6 en 50 is een
bijlage toegevoegd.
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Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen.

���� Springersknie
Bij vérspringers komt regelmatig een blessure voor die ’springersknie’ wordt genoemd.
Hierbij treedt pijn en zwelling aan de onderzijde van de knieschijf op. De blessure
ontstaat door overbelasting van een pees. Deze pees verbindt de bovenste dijspier via de
knieschijf met het scheenbeen.

afbeelding 1

2p 1 � Wordt de knieschijf in afbeelding 1 aangegeven met cijfer 1 of met cijfer 2?
Bestaat de knieschijf vooral uit been of vooral uit kraakbeen?

De knieschijf De knieschijf afbeelding 2

wordt aangegeven bestaat vooral uit
met cijfer

A 1 been
B 2 been
C 1 kraakbeen
D 2 kraakbeen

In afbeelding 2 is een been met een aantal 
spieren en pezen afgebeeld.
De bovenste dijspier is met de letter P
aangegeven.

2p 2 � Welke van de genummerde spieren is de
antagonist van de bovenste dijspier?

A spier 1
B spier 2
C spier 3
D spier 4

000009 16 2 Lees verder
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���� Dinosauriërs
In Zuid-Limburg zijn fossielen gevonden van bepaalde dinosauriërs, de zogenaamde
Hadrosauriërs.
De gevonden fossielen waren versteende delen van het skelet. Uit deze fossielen heeft
men kunnen afleiden hoe het skelet van zo’n Hadrosauriër is opgebouwd.
Afbeelding 3 is een tekening van zo’n Hadrosauriërskelet. Met zwart zijn de gevonden
fossiele delen aangegeven. Van de witte botten neemt men aan dat ze er zo hebben
uitgezien.

afbeelding 3

De botten van een Hadrosauriër hebben dezelfde namen als de vergelijkbare botten van
een mens. In afbeelding 3 zijn drie fossiele botten met een cijfer aangegeven.

3p 3 �� Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op je antwoordblad en zet de naam van het bot erachter.

Uit de fossiele resten heeft men kunnen afleiden dat een Hadrosauriër een planteneter was.
1p 4 �� Leg uit hoe men uit de fossiele resten heeft kunnen afleiden dat de Hadrosauriër planten

at.

Er zijn veel fossielen gevonden van eieren van dinosauriërs. Deze lijken op eieren van
reptielen. Doordat eieren van vissen anders gebouwd zijn dan eieren van reptielen, vindt
men zelden fossielen van eieren van vissen.

1p 5 �� Door welk verschil in bouw vindt men wel veel fossielen van eieren van dinosauriërs en
zelden fossielen van eieren van vissen?

000009 16 3 Lees verder

Pagina: 1261Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



���� Ondervoeding in het ziekenhuis
Doordat sommige patiënten te weinig eiwitten binnen krijgen, genezen ze niet snel.
Ze raken ondervoed.
Deze ondervoeding kan bij een patiënt ontstaan door gebrek aan eetlust of door
problemen bij het slikken.
Patiënten die aan deze ondervoeding lijden, moeten vooral eiwitrijk voedsel eten. Kan de
patiënt niet zelf eten, dan kan vloeibare voeding worden toegediend door een sonde.
Dit is een slangetje dat via de neus tot in de maag is gebracht.
Als ook voeding via een sonde niet mogelijk is, moet de voeding rechtstreeks in het bloed
gebracht worden.

Op de bijlage bij vraag 6 is een doorsnede van het hoofd en de hals van een mens
opgenomen.

2p 6 �� Geef in deze afbeelding met een lijn aan van waar tot waar de sonde zich bevindt.

Bij het slikken is onder andere het strotklepje betrokken.
2p 7 � Wat wordt bij het slikken door het strotklepje afgesloten?

A de luchtpijp
B de mondholte
C de neusholte
D de slokdarm

2p 8 � In welk deel van het verteringsstelsel wordt de grootste hoeveelheid voedingsstoffen
opgenomen in het bloed?

A in de dikke darm
B in de dunne darm
C in de maag
D in de slokdarm

2p 9 � Welk van de volgende voedingsmiddelen kan een patiënt die herstelt van ondervoeding
het beste eten om een tekort aan eiwit aan te vullen?

A bananen
B bruin brood
C magere vis
D verse groente 

Mevrouw Peters lijdt aan ondervoeding. In het ziekenhuis krijgt zij met een sonde
vloeibaar voedsel toegediend. Het sondevoedsel bevat onder andere soja-eiwit,
plantaardige olie en zetmeel. Dit voedsel is niet geschikt om rechtstreeks in het bloed te
brengen.

1p 10 �� Leg uit dat deze voeding niet geschikt is om rechtstreeks in het bloed te brengen.

���� Griepprik
Griep wordt veroorzaakt door bepaalde ziekteverwekkers die griepvirussen genoemd
worden.
Om griep te voorkomen kan men zich laten inenten met een zogenaamde griepprik.
De griepprik bevat delen van griepvirussen. Die delen komen in het bloed terecht.
Het lichaam maakt vervolgens antistoffen tegen de griepvirussen.
Komt het echte griepvirus het lichaam binnen, dan wordt het virus onschadelijk gemaakt
door de antistoffen.

De griepprik bevat delen van griepvirussen.
1p 11 �� Leg uit waarom er geen complete griepvirussen in de griepprik mogen voorkomen.

000009 16 4 Lees verder

Pagina: 1262Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Door de aanwezigheid van griepantistoffen kan je lichaam sneller op een infectie van een
griepvirus reageren. Je wordt niet ziek of de ziekte duurt korter. Dat lijkt gunstig voor
iedereen. Toch krijgt niet iedereen het advies om zich tegen griep te laten inenten.
De meeste ouderen krijgen dit advies wel.
Twee beweringen over dit advies zijn:
1 Ouderen krijgen dit advies omdat ze geen antistoffen tegen griepvirussen kunnen
vormen.
2 Ouderen krijgen dit advies omdat ze een verminderde afweer hebben tegen
griepvirussen.

2p 12 � Welke van deze beweringen is of welke van deze beweringen zijn juist?
A alleen bewering 1
B alleen bewering 2
C zowel bewering 1 als bewering 2

���� De hik
Bij de hik trekken de middenrifspieren zich krampachtig samen. Door de adem in te
houden, of wat water te drinken tijdens de hik, gaat de hik meestal wel over. Vooral als
het hikken lang duurt, kan dat erg vermoeiend zijn.

2p 13 � Gaat bij de samentrekking van de middenrifspieren het middenrif omhoog of omlaag? 
Heeft dit inademing of uitademing tot gevolg?

het middenrif gaat inademing of uitademing

A omhoog inademing
B omhoog uitademing
C omlaag inademing
D omlaag uitademing

In afbeelding 4 is een spiervezel van een middenrifspier met een uitloper van een
zenuwcel weergegeven. De pijl geeft de richting van de impulsen in deze uitloper aan.

afbeelding 4

2p 14 � Van welk type zenuwcel is de uitloper in afbeelding 4 een deel?
A van een bewegingszenuwcel
B van een gevoelszenuwcel
C van een schakelcel 

In zeer ernstige gevallen van blijvende hik kan een zenuw vlak bij het middenrif
doorgesneden worden. De middenrifspieren kunnen dan niet meer gebruikt worden voor
de ademhaling.

1p 15 �� Met welke spieren kan deze patiënt dan nog wel ademhalen?

000009 16 5 Lees verder
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���� De paartijd bij vogels
In de vrije natuur worden de voortplantingsorganen van vogels aan het eind van de
zomer veel kleiner. De voortplantingsactiviteit stopt dan ook, al blijven de mannetjes en
de vrouwtjes bij elkaar.
In de lente van het volgende jaar worden de voortplantingsorganen weer groter en gaan
weer hormonen en rijpe geslachtscellen produceren. De dieren paren en de vrouwtjes
leggen eieren.
Ook wanneer het in de lente kouder is dan normaal en het ’s nachts nog vriest, begint bij
vogels toch de paartijd.

Een boer heeft kippen in een kippenhok. Hij wil graag dat de kippen in het najaar eieren
blijven leggen.

2p 16 � Leid uit de tekst af wat de boer zou moeten doen om de kippen in het najaar aan de leg
te houden.

A Een haan bij de kippen zetten.
B Het kippenhok ’s avonds verlichten.
C Het kippenhok verwarmen.

De werking van de voortplantingsorganen in het voorjaar wordt beïnvloed door
hormonen. Dit zijn bij vogels dezelfde hormonen als bij de mens.

2p 17 � Door welke hormoonklier of door welke hormoonklieren worden deze hormonen vooral
gemaakt?

A de bijnieren
B de eilandjes van Langerhans
C de hypofyse
D de schildklier

000009 16 6 Lees verder

Pagina: 1264Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



���� Tandbederf
Tandbederf komt veel voor. Het begint meestal met tandplak.
Tandplak is een kleverige aanslag op tanden en kiezen. Hierin komen veel bacteriën voor.
Deze bacteriën leven van suikers uit het voedsel en ze geven zuren af.
Deze zuren veroorzaken tandbederf door aantasting van de harde lagen van tanden en
kiezen.

1p 18 �� Hoe heet de laag van tanden en kiezen, die het eerst wordt aangetast door de zuren uit de
tandplak?

In de mondholte komen veel soorten bacteriën voor.
Op de tanden leven andere bacteriën dan op de tong of op de slijmvliezen in de mond.
Uit onderzoek is het volgende gebleken:

• Al enkele dagen na de geboorte is bij een baby een bepaalde soort bacterie in de mond
aan te tonen: S. salivarius (S. is de afkorting van Streptococcus).

• Na de komst van het eerste tandje worden er ook andere bacteriën aangetroffen zoals:
S. mutans.

• Bij mensen met een eigen gebit of een volledig kunstgebit zijn beide soorten bacteriën
aanwezig.

• S. mutans blijkt echter te verdwijnen als het kunstgebit niet meer gedragen wordt.
Alleen S. salivarius blijft dan in de mond achter.

Uit de tekst is op te maken wat S. mutans nodig heeft om in de mond in leven te blijven
en wat S. salivarius niet nodig heeft.

1p 19 �� Wat heeft S. mutans nodig en S. salivarius niet? 

Andere bacteriën die in tandplak aanwezig zijn, zijn de Veillonella-bacteriën.
Deze bacteriën voeden zich met de zuren die de S. mutans-bacteriën maken.
Een onderzoeker doet proeven met ratten en mondbacteriën.
Hij gebruikt twee groepen ratten:
Groep 1 met tandplak waarin S. mutans voorkomt;
Groep 2 met tandplak waarin S. mutans en Veillonella-bacteriën voorkomen.
De omstandigheden zijn gelijk.

2p 20 �� Bij welke groep verwacht je het minste tandbederf? Leg je antwoord uit.

���� Aantasting van de huid
Een aantasting van de huid die veel voorkomt is zwemmerseczeem.
Zwemmerseczeem wordt veroorzaakt door een huidschimmel.
Een infectie met deze schimmel kan je gemakkelijk oplopen in zwembaden, douches van
campings en gymzalen.
De buitenste laag van de huid beschermt onder normale omstandigheden tegen het
binnendringen van schimmels en andere ziekteverwekkers.

2p 21 �� Noem nog twee andere beschermende functies van deze huidlaag.

1p 22 �� Wat is de naam van de buitenste laag van de opperhuid?

Meestal tast de huidschimmel de huid op de voeten aan.
1p 23 �� Noem één oorzaak waardoor de huidschimmel meestal de huid van de voeten aantast en

niet die op andere plaatsen.

���� Adrenaline
In je lichaam wordt adrenaline gemaakt.

2p 24 � Door welke hormoonklier of welke hormoonklieren wordt dit hormoon gemaakt?
A de bijnieren
B de eierstokken of teelballen
C de eilandjes van Langerhans
D de hypofyse
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���� Chromosomen in een cel
In afbeelding 5 zijn de chromosomen in een cel van een man weergegeven.

afbeelding 5

1p 25 �� Leg uit hoe men aan de chromosomen kan zien dat de cel van een man afkomstig is.

Twee typen cellen in het lichaam van een man zijn spermacellen en witte bloedcellen.
2p 26 �� Kunnen de afgebeelde chromosomen uit een spermacel afkomstig zijn? En uit een witte

bloedcel? Leg je antwoord uit.

���� Taaislijmziekte
Taaislijmziekte leidt tot ernstige darm- en longproblemen. Bij mensen met taaislijmziekte
is de productie van slijm in de luchtwegen toegenomen. Dit slijm is taaier dan normaal en
blijft aan de wand van de luchtwegen plakken.
Ook de alvleesklier produceert bij deze ziekte veel taai slijm, waardoor de afvoerbuis van
de alvleesklier verstopt raakt.
Afbeelding 6 geeft een deel van het verteringskanaal van de mens schematisch weer.
Een aantal organen is met cijfers aangegeven.

afbeelding 6

2p 27 � Welk cijfer geeft de alvleesklier aan?
A cijfer 1
B cijfer 2
C cijfer 3
D cijfer 4

1

2

3

4
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Taaislijmziekte is een ernstige erfelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een recessief
gen (r). Mensen die het dominante gen (R) bezitten hebben de ziekte niet.
Clara en Jan zijn beiden heterozygoot voor taaislijmziekte. Clara is zwanger. Ze willen
weten hoe groot de kans is dat de baby taaislijmziekte krijgt.

2p 28 � Hoe groot is deze kans?
A 25%
B 50%
C 75%
D 100%

Bij Clara wordt een vruchtwaterpunctie uitgevoerd. Hierbij wordt met een naald wat
vruchtwater opgezogen.
In het vruchtwater bevinden zich losse cellen van het embryo. Door deze cellen te
onderzoeken kan bepaald worden of het embryo genen voor taaislijmziekte heeft.
Afbeelding 7 geeft een embryo in een baarmoeder weer. Vier plaatsen zijn met een cijfer
aangegeven.

afbeelding 7

2p 29 � Welk cijfer geeft de plaats aan waar vruchtwater met cellen wordt weggehaald?
A cijfer 1
B cijfer 2
C cijfer 3
D cijfer 4

De cellen uit het vruchtwater vermeerderen zich voordat ze onderzocht worden.
2p 30 � Vermeerderen de cellen zich door gewone celdeling? En door reductiedeling?

A alleen door gewone celdeling
B alleen door reductiedeling
C zowel door gewone celdeling als door reductiedeling
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���� Microscopie
Kirsten krijgt van haar lerares vier microscooppreparaten. Op elk preparaat zit een
etiketje (zie afbeelding 8).

afbeelding 8

Kirsten krijgt de opdracht een preparaat van een weefsel te bekijken.
2p 31 � Welk van deze preparaten moet Kirsten dan bekijken?

A preparaat 1
B preparaat 2
C preparaat 3
D preparaat 4

Vervolgens krijgt Kirsten de opdracht om een cel met bladgroen te bekijken en te tekenen.
2p 32 � Kan zij één van deze preparaten hiervoor gebruiken? Zo ja, welk?

A nee
B ja, preparaat 1
C ja, preparaat 2
D ja, preparaat 3
E ja, preparaat 4

���� Enzymen bij de productie van voedingsmiddelen
Planten kunnen koolhydraten opslaan, bijvoorbeeld zetmeel.
De industrie gebruikt zetmeel als grondstof voor de productie van frisdranken, snoep en
ijs. Het zetmeel moet dan eerst worden afgebroken door bepaalde enzymen.
Dit zijn dezelfde enzymen die in planten zetmeel omzetten.

2p 33 � Welke stof ontstaat bij deze omzetting?
A een eiwit
B een suiker
C een vet
D een vitamine

Enkele landbouwproducten zijn: aardappels, appels, uien en worteltjes.
2p 34 � In welk van deze producten zit het hoogste gehalte zetmeel?

A aardappels 
B appels
C uien
D worteltjes
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���� Rozen
Rozen worden meteen na het afsnijden op de kwekerij in water gezet met daarin een
bacteriedodend middel.
Dan gaan ze na de verkoop in een bloemenvaas minder snel slap hangen.

Rozen gaan slap hangen als er verstoppingen in de vaten van de stengel voorkomen.
Twee typen vaten zijn bastvaten en houtvaten.

2p 35 �� Gaat een roos eerder slap hangen bij verstopping in de bastvaten of bij verstopping in de
houtvaten? Leg je antwoord uit.

Floortje koopt op een zaterdagmorgen een bos rozen en zet deze meteen in een vaas voor
het raam.

2p 36 � Kan er in de bladeren van een rozentak dan fotosynthese plaatsvinden? En verbranding?
A geen van beide
B alleen fotosynthese
C alleen verbranding
D zowel fotosynthese als verbranding

Kwekers vermeerderen de meeste rassen snijrozen door ze te stekken. Deze wijze van
vermeerderen gaat sneller en is goedkoper dan opkweken van rozen uit zaden.

1p 37 �� Noem nog een andere reden waarom kwekers stekken gebruiken in plaats van zaden.

���� Champignonteelt
In Nederland worden per jaar ongeveer 165 miljoen kilo champignons geteeld.
Champignons worden in donkere ruimtes geteeld op een voedingsbodem van mest
vermengd met stro.
Het mengsel van mest en stro wordt op speciale bedrijven voor de telers voorbewerkt.
Het wordt daar vochtig gemaakt en belucht, waarna reducenten het mengsel gedeeltelijk
afbreken.

2p 38 �� Noem twee groepen reducenten.

1p 39 �� Leg uit door welke eigenschap champignons in het donker geteeld kunnen worden.

Een deel van de oogst van de champignons wordt meteen vers verkocht.
Een ander deel wordt gesteriliseerd en in potten of blikken verkocht.

1p 40 �� Leg uit wat de functie is van het steriliseren van de champignons.

���� Auto
Nederland heeft meer auto’s per vierkante kilometer dan enig ander land.
Er zijn nog geen goede manieren gevonden om het autorijden te beperken.
Ook al kost autorijden veel geld en is het slecht voor het milieu, men doet het toch.
Tegenwoordig worden er ook elektrische auto’s gemaakt.
Rijden op elektriciteit wordt aangeprezen als milieuvriendelijk, omdat het geen
luchtvervuiling zou veroorzaken. Dit is niet helemaal juist.

1p 41 �� Leg uit dat rijden op elektriciteit indirect toch luchtvervuiling veroorzaakt.

Bij verbranding van bijvoorbeeld benzine in een auto ontstaat koolstofdioxide.
2p 42 � Welk nadeel levert de uitstoot van te veel koolstofdioxide op langere termijn op?

A Een toename van de hoeveelheid koolstofdioxide veroorzaakt accumulatie in de
voedselketen.

B Een toename van de hoeveelheid koolstofdioxide veroorzaakt overbemesting van de
bodem.

C Een toename van de hoeveelheid koolstofdioxide versterkt het broeikaseffect.
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���� Lepelaars in het Naardermeer
Het Naardermeer was vooral bekend doordat er lepelaars broedden. In afbeelding 9 is
het aantal lepelaars in het Naardermeer weergegeven van 1950 tot en met 1972.
Sinds 1989 broeden er geen lepelaars meer in het Naardermeer.

afbeelding 9

Vanaf een gegeven moment stierven veel lepelaars door het gebruik van
bestrijdingsmiddelen in de omgeving van het Naardermeer.
Het aantal lepelaars nam direct weer toe nadat er strengere regels waren ingevoerd voor
het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

1p 43 �� Lees uit het diagram (afbeelding 9) af in welk jaar de strengere regels werden ingevoerd
en noteer dit op je antwoordblad.

De lepelaars broedden in het riet van het Naardermeer. Hun voedsel zochten ze vooral
op plaatsen met ondiep water. Doordat veel ondiepe plassen en sloten in de buurt van het
Naardermeer door drooglegging verdwenen, moesten de lepelaars hun voedsel steeds
verder van het nest gaan zoeken.

1p 44 �� Leg uit dat hierdoor de jonge lepelaars minder voedsel kregen.

Een lepelaar vangt vooral kleine dieren zoals stekelbaarsjes en kreeftjes in ondiep water.
2p 45 �� Noem twee kenmerken van de bouw van een lepelaar (zie afbeelding 9) die passen bij

deze manier van voedsel zoeken.

���� Kaas maken
Kaas wordt gemaakt van melk.
De melk wordt gestremd, daarbij wordt melk vast. Dit gebeurt met behulp van een enzym.
Vroeger kon dit enzym alleen verkregen worden uit de magen van geslachte kalveren.
Het is nu gelukt om het gen, dat in een kalf de productie van dit enzym regelt, in te
bouwen in gistcellen.
Zulke gistcellen gaan dan dit enzym produceren.
Dit enzym kan gebruikt worden bij het maken van kaas.

Gistcellen worden door de mens niet alleen gebruikt voor het produceren van enzymen.
2p 46 �� Noem twee andere toepassingen van gist door de mens.
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���� Vlooien

Bekijk eerst het boekje met informatie over vlooien. Je kunt de informatie gebruiken bij het
beantwoorden van de vragen 47 tot en met 54.

2p 47 � Met welk orgaan of met welke organen neemt een vlo zuurstof op?
A huid
B kieuwen
C longen
D tracheeën

Als een gezin van vakantie terugkomt treedt een vlooienplaag in hun huis op
(zie informatie 4).

1p 48 �� Waardoor komen er plotseling zoveel poppen uit bij het binnentreden van het huis na een
lange zomervakantie? 

Een vrouwelijke vlo zuigt per keer tien maal zoveel bloed op als een mannelijke vlo. Toch
is een vrouwelijke vlo niet tien maal zo groot als een mannelijke.

1p 49 �� Waardoor heeft een vrouwelijke vlo veel meer voedsel nodig dan een mannelijke? 

In informatie 3 staan gegevens over de samenstelling van een vlooienpopulatie.
Op de bijlage bij vraag 50 is grafiekpapier opgenomen.

3p 50 �� Zet daarop de gegevens over de vlooienpopulatie uit in een staafdiagram.

In informatie 5 is het aantal eitjes en het aantal volwassen vlooien in een proefruimte
weergegeven.
Na twee weken neemt het aantal eitjes in de proefruimte sterker toe dan daarvoor.

1p 51 �� Geef de verklaring voor deze sterkere toename van het aantal eitjes.

In winkels zijn middelen tegen kattenvlooien te koop. Veel van deze middelen doden
alleen volwassen vlooien op de kat. Wanneer zo’n middel na veertien dagen is uitgewerkt,
krijgt de kat, ook als hij niet buitenshuis komt, snel opnieuw vlooien.

1p 52 �� Geef hiervoor een verklaring.

Willem zorgt goed voor zijn kat. Het dier heeft nooit vlooien.
De kat krijgt elke dag hetzelfde soort vlees als zijn baas, namelijk vers rundvlees.

2p 53 �� Schrijf een voedselweb op waartoe zowel Willem als zijn kat behoren.

2p 54 � Heeft een vlo hetzelfde fenotype als de pop waaruit hij is ontstaan? En hetzelfde genotype?
A alleen hetzelfde fenotype
B alleen hetzelfde genotype
C zowel hetzelfde fenotype als hetzelfde genotype
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informatie 1 Het leven van een vlo
Volwassen vlooien voeden zich met bloed uit de huid van zoogdieren zoals katten en
honden. Soms zuigen zij ook bloed van mensen.
Na de paring legt een vrouwtjesvlo eitjes op de haren van het zoogdier. Na enige tijd
vallen de eitjes op de grond. De eitjes komen na ongeveer tien dagen uit.
De larven die uit de eitjes komen, zitten het liefst op donkere plekken in hoopjes stof,
haren, stro of diep in een tapijt of vloerbedekking. Daar voeden ze zich met resten van
planten en dieren. Wanneer een larve volgroeid is, verandert deze in een pop.
In het popstadium eet een vlo niet. Een volwassen vlo komt pas uit de pop bij een prikkel
zoals: een plotselinge grote stijging van de temperatuur, een trilling, een beweging of een
plotselinge grote stijging van het koolstofdioxidegehalte van de lucht. Het uitkomen van
een pop duurt slechts anderhalve seconde.

informatie 2 Levenscyclus van een kattenvlo

informatie 3 Samenstelling van een vlooienpopulatie

informatie 4 Een kattenvlooienplaag na de vakantie
Volwassen kattenvlooien kunnen zonder bloedmaaltijd slechts enkele dagen in leven
blijven. Als een gezin de kat enkele weken mee op vakantie heeft genomen, zullen er bij
thuiskomst geen volwassen vlooien in huis zijn. Toch kan het gebeuren dat wanneer het
gezin na de vakantie het huis binnenstapt, het gezin binnen enkele seconden van alle
kanten besprongen wordt door volwassen kattenvlooien.
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informatie 5 De nakomelingen van één vrouwtjesvlo
Onder gunstige omstandigheden kan een vlo veel nakomelingen krijgen.
Dat is af te leiden uit het diagram.
In het diagram is het aantal vlooien en het aantal eitjes in een proefruimte weergegeven,
nadat op dag 0 een bevrucht vrouwtje in de proefruimte was gezet.
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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 VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen 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 procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten 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.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
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, 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 antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel;
3.4 indien 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 berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders
is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de opgave aanzienlijk vereenvoudigd wordt en tenzij in het antwoordmodel
anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Het juiste antwoord op een gesloten vraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een gesloten vraag wordt het in het
antwoordmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord
worden geen scorepunten toegekend.
Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. 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 (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden 2 punten toegekend.

���� Springersknie

1 � A

2 � B

���� Dinosauriërs

Maximumscore 3
3 �� • 1 dijbeen

• 2 (ruggen/staart)wervel
• 3 onderkaak

000009 CV16 3 Lees verder

Antwoorden Deel-
scores

1
1
1
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Maximumscore 1
4 �� Uit het antwoord moet blijken dat men de aard van het voedsel kan afleiden uit het type

kiezen / het gebit.

Maximumscore 1
5 �� Uit het antwoord moet blijken dat eieren van vissen geen stevig omhulsel hebben / eieren

van dinosauriërs een stevig omhulsel hebben.

���� Ondervoeding in het ziekenhuis

Maximumscore 2
6 �� • een lijn via de neusholte tot in de keelholte

• een lijn vanaf de keelholte de slokdarm in

7 � A

8 � B

9 � C

Maximumscore 1
10 �� Uit het antwoord moet blijken dat delen van het sondevoedsel nog verteerd moeten

worden / niet oplosbaar zijn.

���� Griepprik

Maximumscore 1
11 �� Uit het antwoord moet blijken dat je dan (door de complete virussen) echt griep krijgt.

12 � B

���� De hik

13 � C

14 � A

Maximumscore 1
15 �� (tussen)ribspieren

���� De paartijd bij vogels

16 � B

17 � C

���� Tandbederf

Maximumscore 1
18 �� glazuur(laag)/email(laag)

Maximumscore 1
19 �� harde oppervlakken/tanden

Maximumscore 2
20 �� • groep 2

• Uit de uitleg moet blijken dat het bij deze dieren minder zuur is in de bek.

Antwoorden Deel-
scores
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���� Aantasting van de huid

Maximumscore 2
21 �� • bescherming tegen uitdroging

• bescherming tegen zonlicht

Maximumscore 1
22 �� hoornlaag

Maximumscore 1
23 �� Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn:

• Via de grond vindt besmetting plaats.
• De voeten zijn vaak vochtig en/of warm (door zweet of slecht afdrogen).

���� Adrenaline

24 � A

���� Chromosomen in een cel

Maximumscore 1
25 �� Uit het antwoord moet blijken dat in de afbeelding twee ongelijke geslachtschromosomen /

een X- en een Y-chromosoom zijn weergegeven.

Maximumscore 2
26 �� • alleen uit een witte bloedcel

• Uit de uitleg moet blijken dat in de witte bloedcellen de chromosomen in tweevoud
voorkomen / dat in de spermacellen de chromosomen in enkelvoud voorkomen

���� Taaislijmziekte

27 � D

28 � A

29 � C

30 � A

���� Microscopie

31 � D

32 � B

���� Enzymen bij de productie van voedingsmiddelen

33 � B

34 � A

���� Rozen

Maximumscore 2
35 �� • houtvaten

• Uit de uitleg moet blijken dat het watertransport wordt belemmerd

Antwoorden Deel-
scores
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36 � D

Maximumscore 1
37 �� Uit het antwoord moet blijken dat bij stekken de rozen dezelfde (gunstige, erfelijke)

eigenschappen hebben/houden.

���� Champignonteelt

Maximumscore 2
38 �� Voorbeelden van juiste groepen zijn:

• schimmels
• bacteriën

per juiste groep

Maximumscore 1
39 �� Uit het antwoord moet blijken dat een champignon geen bladgroenkorrels heeft / in een

champignon geen fotosynthese plaatsvindt / een champignon geen energie-rijke stoffen
vormt / een champignon geen plant is.

Maximumscore 1
40 �� Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

• Door het steriliseren wordt bederf tegengegaan.
• Door het steriliseren zijn de champignons langer houdbaar.
• Door het steriliseren worden bacteriën op de champignons gedood.

���� Auto

Maximumscore 1
41 �� Uit het antwoord moet blijken dat bij de productie van elektriciteit in de centrales

luchtvervuiling ontstaat.

42 � C

���� Lepelaars in het Naardermeer

Maximumscore 1
43 �� 1960

Maximumscore 1
44 �� Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

• De volwassen lepelaars verbruiken zelf meer voedsel (energie) voor het vliegen.
• De volwassen lepelaars kunnen minder vaak voeren, omdat ze langer onderweg zijn.

Maximumscore 2
45 �� Voorbeelden van een juist kenmerk zijn:

• lange poten/waadpoten
• lange snavel
• lepelvormige snavel

per juist kenmerk

Antwoorden Deel-
scores

000009 CV16 6 Lees verder
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���� Kaas maken

Maximumscore 2
46 �� Voorbeelden van een juiste toepassing zijn:

• het maken van wijn 
• het maken van bier 
• het maken van brood / het laten rijzen van deeg

per goede toepassing

���� Vlooien

47 � D

Maximumscore 1
48 �� trilling/beweging

Maximumscore 1
49 �� Doordat de vrouwtjes eieren leggen (en dit energie/voedsel/eiwit vraagt).

Maximumscore 3
50 �� Voorbeeld van een juist diagram is:

• Op één as staat deel van de populatie (%), bij de staven of staaf staan de vier stadia
• Er zijn vier staven getekend of één staaf onderverdeeld in vier stadia
• De getallen 34, 57, 8 en 1 zijn juist uitgezet

Maximumscore 1
51 �� Uit de verklaring moet blijken dat er dan meer vlooien zijn (die eitjes leggen).

100
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50

40

30

20

10

0
eieren larven poppen volwassen
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stadium

populatie
aandeel

(%)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
52 �� Uit de verklaring moet blijken dat poppen/larven/eieren niet gedood zijn (en daar

uiteindelijk vlooien uit ontstaan, die weer op de katten komen).

Maximumscore 2
53 �� gras / plant → rund(koe) → kat

mens / Willem

Opmerking
Voor elke fout (pijl verkeerd om, organisme op de verkeerde plaats, organisme weggelaten)
een scorepunt aftrekken.

54 � B

Antwoorden Deel-
scores
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Einde
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■■■■

000015 16 Begin

Examen VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 00
Tijdvak 2

Woensdag 21 juni
13.30 –15.30 uur

B
io

lo
g

ie

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg
of berekening wordt gevraagd, worden aan
het antwoord meestal geen punten toegekend
als deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 47 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een boekje met informatie.
Voor de uitwerking van de vragen 16, 18, 21 en
23 is een bijlage toegevoegd.

Pagina: 1285Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen.

■■■■ Een gewricht
Afbeelding 1 geeft een gewricht van een volwassen mens weer.

afbeelding 1

2p 1 ■ Waar in het lichaam komt het afgebeelde gewricht voor?
A in de elleboog
B in de pols
C in de schouder

2p 2 ■ Op welke van de aangegeven plaatsen komt kraakbeen voor?
A alleen op de plaatsen 1 en 2
B alleen op de plaatsen 1 en 3
C alleen op de plaatsen 2 en 3
D alleen op de plaatsen 2 en 4

■■■■ De borstkas
In afbeelding 2 is een dwarsdoorsnede door een borstkas van een mens, van bovenaf
gezien weergegeven. Enkele delen zijn met een cijfer aangegeven.

afbeelding 2

000015 16 2 Lees verder
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2p 3 ■ Wat wordt door cijfer 3 aangegeven?
A het bekken
B het borstbeen
C een rib
D een ruggenwervel

2p 4 ■ Is de maag in deze doorsnede aangegeven? 
Zo ja, is de maag dan aangegeven met cijfer 1, met cijfer 2 of met cijfer 4?

A nee
B ja, met 1
C ja, met 2
D ja, met 4

■■■■ Emulgeren
Enkele voedingsstoffen zijn: eiwitten, vetten en zetmeel.

2p 5 ■ Welke stof wordt of welke stoffen worden door gal geëmulgeerd?
A alleen eiwitten
B alleen vetten
C alleen zetmeel
D zowel eiwitten, als vetten als zetmeel

■■■■ Maagdarmkanker
In de plooien aan de binnenkant van de maagwand komen bacteriën voor. Deze bacteriën
kunnen daar maagzweren veroorzaken. Vermoedelijk hebben ze ook iets met het
ontstaan van kanker te maken. Maagdarmkanker komt in de westerse wereld steeds
minder voor.
Men vermoedt dat dit te maken heeft met het feit dat men meer producten eet met veel
vezels en zetmeel. Er wordt ook beweerd dat vitamine C maagdarmkanker tegengaat.

Over het belang van vezels voor het verteringskanaal doen twee leerlingen een uitspraak.
Arjen: Door de vezels trekken de spieren in de wand van de darmen sterker samen.
Jos: De vezels zijn gemakkelijk te verteren.

2p 6 ■ Wie doet een juiste uitspraak?
A geen van beiden
B alleen Arjen
C alleen Jos
D zowel Arjen als Jos

Vier gerechten zijn:
gerecht 1: 100 g gebakken vis met een lepel botersaus;
gerecht 2: 100 g salade van ijsbergsla, tomaten en radijs met slasaus;
gerecht 3: 100 g spaghetti met tomatensaus, hamblokjes en kaas;
gerecht 4: 100 g chocoladevla met slagroom.

2p 7 ■ Welk van deze gerechten heeft het hoogste vezelgehalte?
A gerecht 1
B gerecht 2
C gerecht 3
D gerecht 4

Wanneer bepaalde stoffen uit het voedsel lang kunnen inwerken op één plaats in het
verteringskanaal, wordt daar de kans op kanker vergroot.

1p 8 ■ Verklaar waardoor veel darmperistaltiek de kans op maagdarmkanker verkleint.

Iemand vraagt jou wat hij uit een aantal mogelijkheden moet kiezen om te eten om
zoveel mogelijk vitamine C binnen te krijgen.

2p 9 ■ Welke twee van de onderstaande zes mogelijkheden moet je dan adviseren?
– een appel – twee sneeën brood
– twee eieren – 100 gr mager vlees
– een sinaasappel – 200 ml yoghurt

000015 16 3 Lees verder

Pagina: 1287Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■ Bloedplaatjes
In afbeelding 3 zijn verschillende bloeddeeltjes weergegeven, zoals je die door een
microscoop zou kunnen zien.

afbeelding 3

2p 10 ■ Welk van de bloeddeeltjes P, Q en R is een bloedplaatje?
A bloeddeeltje P
B bloeddeeltje Q
C bloeddeeltje R

Bij Karin wordt vastgesteld dat het aantal bloedplaatjes per ml bloed veel lager is dan
normaal.
Over de directe gevolgen hiervan worden drie beweringen gedaan:
1 Het bloed van Karin vervoert minder zuurstof.
2 Het bloed van Karin doodt minder ziektekiemen.
3 Het bloed van Karin stolt minder snel.

2p 11 ■ Welke bewering is juist?
A bewering 1
B bewering 2
C bewering 3

■■■■ Het hart
Afbeelding 4 is een schematische doorsnede van het hart van de mens. Vier aansluitende
bloedvaten zijn met een cijfer aangegeven.

afbeelding 4
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2p 12 ■ Welk cijfer geeft de aorta aan?
A cijfer 1
B cijfer 2
C cijfer 3
D cijfer 4

Het hart in afbeelding 4 is schematisch getekend. De kleppen zijn getekend zoals ze in
een bepaalde fase van de hartslag staan.

2p 13 ■ Zijn de spieren in de boezemwanden tijdens deze fase samengetrokken? En de spieren in
de kamerwanden?

A geen van beide
B alleen de spieren in de boezemwanden
C alleen de spieren in de kamerwanden
D zowel de spieren in de boezem- als de spieren in de kamerwanden

2p 14 ■ Welke van de bloedvaten 1 tot en met 4 behoren tot de kleine bloedsomloop?
A 1 en 2
B 1 en 3
C 1 en 4
D 2 en 3
E 2 en 4
F 3 en 4

■■■■ Bouw van een oog
Wanneer je naar iemands oog kijkt, zie je een wit en een gekleurd gedeelte. Midden in het
gekleurde deel zit een zwarte opening. Het witte gedeelte van een oog (oogwit) is een
deel van het …(1)… vlies. Het gekleurde gedeelte heet …(2)…, terwijl de zwarte opening
…(3)… heet. Als er door de opening meer licht een oog binnenkomt dan wordt de
opening …(4)… .

In de tekst zijn enkele woorden weggelaten.
4p 15 ■ Welke woorden zijn weggelaten?

Doe het zo op je antwoordblad:
1 …………
2 …………
3 …………
4 …………

■■■■ Amoeben en bacteriën vergeleken
Amoeben zijn ééncellig en worden op grond van de bouw van hun cel tot de dieren
gerekend.
Behalve dat amoeben groter zijn dan bacteriën, verschilt de bouw van een amoebe nog op
een aantal andere punten van de bouw van een bacterie.

2p 16 ■ De onderstaande tabel staat op de bijlage. Vul in de tabel op de bijlage twee andere
kenmerken van de bouw in, waarin een amoebe en een bacterie van elkaar verschillen.
Geef bij de amoebe en bij de bacterie aan of het kenmerk wel of niet aanwezig is.

000015 16 5 Lees verder

kenmerken van de bouw aanwezig bij de aanwezig bij de
amoebe bacterie

kenmerk 1 ……………… ……………… ………………
kenmerk 2 ……………… ……………… ………………
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■■■■ De bestrijding van malaria
De bestrijding van malaria, een belangrijke doodsoorzaak in grote delen van de tropen,
heeft nog steeds weinig succes.
De bestrijding richt zich vooral tegen de malariamug, de verspreider van de ziekte.
Men bespoot de muggen met bestrijdingsmiddelen. Deze methode veroorzaakt een grote
belasting van het milieu.
Daarom ging men op zoek naar andere methoden. Zo heeft men geprobeerd het aantal
muggen te verminderen met onvruchtbare mannetjes. Men bestraalde mannetjesmuggen,
waardoor ze geen spermacellen meer produceerden. Ze konden nog wel paren.
Deze mannetjes werden losgelaten in een gebied waar malaria heerste. Vrouwtjes die met
deze mannetjes paarden, legden daarna onbevruchte eieren, die niet uitkomen.

Door het loslaten van de onvruchtbare mannetjesmuggen komen er op den duur minder
malariamuggen.

2p 17 ■ Komen er alleen minder mannetjesmuggen, alleen minder vrouwtjesmuggen of minder
mannetjesmuggen en minder vrouwtjesmuggen?

A alleen minder mannetjesmuggen
B alleen minder vrouwtjesmuggen
C minder mannetjesmuggen en minder vrouwtjesmuggen

Malaria is een ziekte, die gepaard gaat met aanvallen van hoge koorts.
Bij een malariapatiënt is gedurende 24 uur om de vier uur de lichaamstemperatuur
gemeten. In tabel 1 staan de gegevens vermeld.

tabel 1

Op de bijlage staat een assenstelsel.
4p 18 ■ Zet hierin de gegevens uit de tabel uit in een lijndiagram. Maak voor het diagram zo goed

mogelijk gebruik van het assenstelsel.

1p 19 ■ Leid uit het diagram af hoe lang de koortsaanval (temperatuur boven de 37 graden
Celsius) bij de patiënt die dag duurde.

■■■■ Jongens/meisjes
Men heeft de geboortecijfers van 1950 met die van 1995 vergeleken. De verhouding
tussen het aantal jongens en het aantal meisjes bleek veranderd.
Deze verandering wordt door sommige onderzoekers in verband gebracht met
milieuvervuiling door bepaalde stoffen. Een onderzoeker beweert: „Door die stoffen
hebben spermacellen met een X-chromosoom een grotere kans om een eicel te
bevruchten dan spermacellen met een Y-chromosoom”.

2p 20 ■ Als de bewering van de onderzoeker juist is, worden er dan meer jongens of meer meisjes
geboren? Leg je antwoord uit.

Voordat een spermacel een eicel bevrucht, legt deze een lange weg af in de
geslachtsorganen van een vrouw.

2p 21 ■ Geef met een lijn in de afbeelding op de bijlage deze weg van de spermacel aan.

uren van de lichaams-
dag temperatuur (ºC)

00.00 36.6
04.00 36.4
08.00 36.3
12.00 39.8
16.00 40.2
20.00 36.2
24.00 36.3
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■■■■ Runderen

afbeelding 5

Fries-Hollandse runderen hebben een overwegend zwarte kop.
Hereford runderen hebben een geheel witte kop. De kleur van de haren op de kop wordt
bepaald door één genenpaar.
Een homozygote Fries-Hollandse koe met een zwarte kop wordt gekruist met een
homozygote Hereford stier met een witte kop. De kruising levert een kalf op met een
geheel witte kop.

2p 22 ■ Is uit deze kruising af te leiden welk gen voor de kleur van de haren op de kop recessief
is?
Zo ja, welk gen is recessief?

A Nee, het is niet af te leiden.
B Ja, het gen voor wit is recessief.
C Ja, het gen voor zwart is recessief.

■■■■ Bruinvissen

afbeelding 6

Bruinvissen (zie afbeelding 6) brengen hun hele leven in het water door. Toch zijn
bruinvissen geen vissen maar zoogdieren. Bruinvissen hebben veel kenmerken die vissen
niet hebben. Bruinvissen hebben bijvoorbeeld geen schubben en ze zwemmen ook anders
dan vissen.

3p 23 ■ Er zijn tussen bruinvissen en vissen ook verschillen wat betreft gaswisseling,
lichaamstemperatuur en voortplanting. De onderstaande tabel staat op de bijlage.
Vul de tabel op de bijlage in.

000015 16 7 Lees verder

bruinvissen vissen

gaswisseling: vul in longen of kieuwen. …………… ……………
lichaamstemperatuur: vul in constant of niet-constant. …………… ……………
voortplanting: vul in door middel van eieren of 
ontwikkeling in een baarmoeder. …………… ……………
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■■■■ Kanaries
Bij kanaries wordt door één genenpaar bepaald of een kanarie een normale gele of een
opaal-blauwe veerkleur heeft.
In afbeelding 7 is de stamboom van een aantal kanaries weergegeven.

afbeelding 7

2p 24 ■ Is dier P homozygoot of heterozygoot voor de veerkleur?
Of is dit niet uit de gegevens af te leiden?

A heterozygoot
B homozygoot
C Dit is niet uit de gegevens af te leiden.

■■■■ Kikkers
Een kikker ontwikkelt zich van een kikkervisje tot een volwassen kikker (zie afbeelding 8).
Tijdens deze ontwikkeling verandert de manier van gaswisseling voor een deel.

2p 25 ■ Welk orgaan wordt, of welke organen worden zowel door het kikkervisje als door de
volwassen kikker gebruikt bij de gaswisseling?

A alleen de huid
B alleen de kieuwen
C de huid en de longen
D de huid en de kieuwen
E de kieuwen en de longen

afbeelding 8

In afbeelding 8 zijn een kikkervisje en de kikker, die zich uit dit kikkervisje ontwikkelde,
weergegeven.

2p 26 ■ Hebben het kikkervisje en de kikker hetzelfde fenotype? En hetzelfde genotype?
A alleen hetzelfde fenotype
B alleen hetzelfde genotype
C zowel hetzelfde fenotype als hetzelfde genotype

= mannetje, normale gele veerkleur

= vrouwtje, normale gele veerkleur

= mannetje, opaal-blauwe veerkleur

= vrouwtje, opaal-blauwe veerkleur
P

Legenda:
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■■■■ Zaad zonder bevruchting
Sommige planten kunnen zaad vormen zonder dat er bevruchting is opgetreden.
De eicellen ontstaan dan door gewone celdeling en niet door reductiedeling. Het zaad
bevat dan alle genen van de moederplant.
Afbeelding 9 geeft een schematische doorsnede weer van een bloem.

afbeelding 9

2p 27 ■ Welk cijfer geeft het zaadbeginsel aan?
A 1
B 2
C 3

Biotechnologen zijn op zoek naar de genen die verantwoordelijk zijn voor deze manier
van zaadvorming. Zij willen deze genen overbrengen in gewassen zoals maïs en rijst.
Als het lukt om de genen over te brengen in maïsplanten en rijstplanten, verwacht men
dat ook deze planten zaad zullen vormen zonder dat er bevruchting optreedt. Men hoopt
zo een constante kwaliteit en smaak te hebben bij de maïs en rijst.

1p 28 ■ Leg uit dat men bij deze manier van voortplanting een constante kwaliteit en smaak kan
verwachten.

■■■■ Een huidmondje
In afbeelding 10 is tweemaal hetzelfde huidmondje van een blad getekend. Via de
huidmondjes worden gassen opgenomen en afgegeven. Er zijn sluitcellen en andere
opperhuidcellen getekend. Het verschil tussen beide tekeningen is de opening van het
huidmondje.

afbeelding 10

2p 29 ■ In welke stand zullen de huidmondjes de plant het best tegen het verlies van water
beschermen? Of heeft de stand van de huidmondjes geen invloed?

A in stand 1
B in stand 2
C De stand van de huidmondjes heeft geen invloed op het verlies van water.
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■■■■ De pestvogel
De vogel van afbeelding 11 heeft de naam pestvogel gekregen, omdat men hem vroeger
als voorbode van de gevreesde ziekte de pest aanzag. Toch heeft de vogel niets met deze
ziekte te maken.
Pestvogels broeden in Noord-Europa. In sommige jaren trekken ze vanaf november naar
het zuiden. Ze worden dan ook in Nederland gezien. Vogeltellers helpen dan mee het
aantal vogels te bepalen. In het diagram van afbeelding 11 zijn de aantallen pestvogels in
Nederland in de jaren 1978 tot en met 1983 weergegeven.
In het najaar en de winter eet de vogel veel bessen, vooral van de lijsterbes. In de andere
seizoenen eet de pestvogel vooral insecten.

afbeelding 11

1p 30 ■ Leg uit waardoor de pestvogels in november van het eten van insecten moeten
overschakelen op het eten van bessen.

2p 31 ■ Lees uit het diagram van afbeelding 11 af in welk jaar er te weinig bessen aan de bomen
kwamen in Noord-Europa.

A 1978
B 1979
C 1980
D 1981
E 1982
F 1983

De pestvogels eten de bessen in hun geheel op. De pitten worden later op een andere
plaats weer uitgepoept.
Het eten van de bessen door de vogels is niet nadelig voor de bomen van de lijsterbes,
maar levert juist voordelen voor de plantensoort op.

1p 32 ■ Noem zo’n voordeel.

De pestvogel is een vogel met een opvallend kleurenpatroon op de veren. In de
voortplantingstijd toont het mannetje om een vrouwtje te lokken zijn mooi gekleurde
vleugels. Dit opvallen door de mannetjes heeft echter ook een nadeel.

1p 33 ■ Leg uit welk nadeel het opvallen voor de mannetjes heeft.
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■■■■ Schimmels tegen insecten
Aan het begin van deze eeuw werden in Rusland al de eerste proeven gedaan met
schimmels als bestrijdingsmiddel tegen insecten. Er werden in een laboratorium grote
hoeveelheden van een bepaalde schimmel gekweekt. Deze schimmel leeft als parasiet op
de larven van insecten. De schimmel werd uitgestrooid op suikerbieten die te lijden
hadden van de larven van een snuitkever. Na 15 dagen bleek dat 75% van de larven door
de schimmel waren gedood.

2p 34 ■ Is bij het inzetten van schimmels tegen insecten sprake van biologische of chemische
bestrijding? Leg je antwoord uit.

Het effect van schimmels, die gebruikt worden tegen insecten, blijkt soms tegen te vallen.
De weersomstandigheden hebben een grote invloed op het resultaat.

2p 35 ■ Onder welke weersomstandigheden werkt dit bestrijdingsmiddel het beste?
A koud en droog
B koud en vochtig
C warm en droog
D warm en vochtig

■■■■ De korenwolf
De Europese hamster of korenwolf is een familielid van de goudhamster, die veel als
huisdier wordt gehouden. De korenwolf is ongeveer 20 cm lang. Hij komt nog voor op
graanakkers in Zuid-Limburg. Het dier is een planteneter die vooral veel tarwe (koren)
eet, vandaar zijn naam. In afbeelding 12 is in een schema een aantal factoren
weergegeven die van invloed zijn op een korenwolf.

afbeelding 12

2p 36 ■ Welke factoren in het schema van afbeelding 12 zijn biotisch?

1p 37 ■ Schrijf één voedselketen met drie schakels uit het schema van afbeelding 12 op.

regen

zon

sneeuw

buizerd

hermelijn

grondsoort

vos

tarweplant

korenwolf
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In afbeelding 13 is een schedel van een korenwolf weergegeven.

afbeelding 13

2p 38 ■ Heeft een korenwolf knipkiezen, knobbelkiezen of plooikiezen?
A knipkiezen
B knobbelkiezen
C plooikiezen

Bekijk eerst het informatieboekje over maïs. Je kunt de informatie gebruiken bij het
beantwoorden van de vragen 39 tot en met 47.

■■■■ Maïs
Om het mineralengehalte van zijn akker te laten bepalen neemt Henk grondmonsters van
de bovenste 25 cm.

1p 39 ■ Leg uit waardoor voor de groei van maïsplanten vooral de hoeveelheid mineralen in de
bovenste 25 cm grond van belang is.

Henk Jansen moet elk jaar opnieuw zijn akkers bemesten.
2p 40 ■ Noem twee manieren waarop mineralen uit de bodem van een maïsakker verdwijnen.

De gier die op de maïsakkers wordt verspreid, bevat veel stikstofzouten.
Deze stikstofzouten worden door de maïsplanten opgenomen.

2p 41 ■ Voor welke stof of stoffen zijn stikstofzouten grondstoffen? 
A eiwitten
B glucose
C zetmeel

Bij het verspreiden van gier komt volgens de informatie een stof in de lucht vrij.
2p 42 ■ Veroorzaakt deze stof een toename van het broeikaseffect?

En veroorzaakt deze stof een toename van verzuring van de bodem?
A geen van beide
B alleen een toename van het broeikaseffect
C alleen een toename van verzuring van de bodem
D zowel een toename van het broeikaseffect als van verzuring van de bodem

Henk Jansen kiest uit een lijst van de zaadhandel een geschikt maïsras om in te zaaien
(zie informatie 2 en 3). Het afgelopen jaar hadden zijn maïsplanten veel last van
stengelrot, een schimmelziekte waarbij de stengels van de planten knikken. Ook was het
vorig voorjaar koud, waardoor het toen gekozen maïsras niet goed kiemde.
Dat wil Henk dit jaar niet laten gebeuren maar hij wil wel weer vroeg zaaien.

3p 43 ■ Welk maïsras kan Henk Jansen het best kiezen om in te zaaien? Noem drie argumenten
voor je keuze.

Enkele milieufactoren zijn: licht, temperatuur, water en zuurstof.
2p 44 ■ Welke van deze factoren zijn volgens informatie 4 van invloed op de kieming van maïs?

A licht, temperatuur en water
B licht, temperatuur en zuurstof
C licht, water en zuurstof
D temperatuur, water en zuurstof
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Vroeger werden in de buurt van pas ingezaaide maïsakkers regelmatig dode roofvogels
gevonden. Bij onderzoek in een laboratorium werden dan vaak bestrijdingsmiddelen
gevonden in de roofvogels. Terwijl roofvogels geen maïs eten.

1p 45 ■ Leg uit op welke manier de roofvogels de bestrijdingsmiddelen binnen hebben gekregen.

In informatie 6 is een maïsplant weergegeven.
In afbeelding 14 zijn maïsbloemen weergegeven.

afbeelding 14

2p 46 ■ Zijn de bloemen in afbeelding 14 mannelijk of vrouwelijk?
Bevinden deze maïsbloemen zich bij P of Q in de afbeelding van informatie 6? 

geslacht plaats

A mannelijk P
B mannelijk Q
C vrouwelijk P
D vrouwelijk Q

Niet alleen kiemplanten van maïs zijn gevoelig voor kou. Wanneer begin september
nachtvorst optreedt valt de opbrengst bij de oogst vaak tegen.

1p 47 ■ Geef voor deze tegenvallende opbrengst een verklaring.

Einde
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■■■■ Maïs

informatie 1 Het akkerbouwbedrijf van Henk Jansen
Henk Jansen heeft een akkerbouwbedrijf. Hij verbouwt meestal aardappelen, erwten, maïs
en suikerbieten. Nu wil hij vooral maïs gaan verbouwen. Voordat hij gaat zaaien, wil hij
weten of er voldoende mineralen voor de maïs in de bodem zitten. Henk neemt daarom
grondmonsters van de bovenste 25 centimeter van de bodem. In een laboratorium laat hij
deze grond onderzoeken.
Om extra stikstofzouten, waaronder nitraat, in de bodem te brengen verspreidt Henk gier,
een mengsel van mest en urine. Bij het verspreiden van gier komt ammoniak in de lucht
vrij.

informatie 2 Maïsrassen
Maïs komt oorspronkelijk uit Midden-Amerika. Maar het ras dat daar vroeger groeide
wordt al lang niet meer verbouwd. Door het kruisen van maïsplanten met verschillende
kenmerken zijn nieuwe rassen ontstaan. Deze rassen hebben andere kenmerken dan de
vroegere rassen. Zo zijn er rassen ontstaan met een grotere opbrengst, met een grotere
weerstand tegen schimmelziekten, zoals stengelrot, of met een grotere weerstand tegen
de kou.

informatie 3 Kenmerken van bepaalde rassen van maïs

* Hoe hoger een getal des te gunstiger een kenmerk

informatie 4 Bewerken van een akker
Wanneer de temperatuur gaat stijgen en de kans op nachtvorst kleiner wordt, kan er
gezaaid worden. Maar voordat men een akker inzaait, wordt de akker door ploegen en
eggen zo bewerkt dat de grond een betere structuur krijgt. Hierdoor wordt de kieming en
de groei bij planten bevorderd. Ook wordt de grond losser; er komt meer lucht in.
Bovendien worden meststoffen beter over de grond verdeeld en kan de bodem genoeg
water vasthouden.

informatie 5 Zaaien
Maïskorrels worden enkele centimeters diep gezaaid. Om ze tegen schimmelziekten en
vraat door dieren te beschermen zijn ze behandeld met bestrijdingsmiddelen. Na het
zaaien duurt het ongeveer twee weken voor de maïskorrels gaan kiemen.

000015 16A 2 Lees verder

Ras Stevigheid stengel Weerstand tegen Weerstand tegen kou
stengelrot

Maïsplanten met een zaaitijd begin mei

Kajak 8,5* 5 7
DK 218 7 5 7
Allegro 8 7 7
LG 22.42 7,5 5,5 6,5
Sogetta 5,5 5,5 6,5

Maïsplanten met een zaaitijd eind mei

Scana 8 6,5 6,5
Brutu 5 7,5 6,5
Sonia 7,5 6 7
Splenda 8 7 7
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informatie 6 Bouw van een maïsplant
Een maïsplant bestaat uit wortels, een stengel met bladeren en twee typen bloemen:
mannelijke en vrouwelijke. De mannelijke en de vrouwelijke bloemen zitten niet op
dezelfde plaats aan de stengel. Met P en Q zijn plaatsen aangegeven waar zich bloemen
bevinden.

informatie 7 Het oogsten en het verwerken van de maïs
In september neemt de groei van de maïs af. De korrels worden rijp, heldergeel en
uiteindelijk keihard.
Henk Jansen oogst zijn maïs in oktober. De stengels en bladeren zijn dan dor en geel.
De gehele planten worden door een machine afgesneden en in kleine stukjes gehakt.

Einde
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kenmerken van de bouw aanwezig bij de aanwezig bij de
amoebe bacterie

kenmerk 1 ………………………… ……………… ………………

kenmerk 2 ………………………… ……………… ………………

Pagina: 1301Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Vraag 21

Vraag 23

000015 16B 2

Bijlage bij de vragen 16, 18, 21 en 23

bruinvissen vissen

gaswisseling: vul in longen of kieuwen …………………………… ……………………………

lichaamstemperatuur: vul in constant …………………………… ……………………………
of niet-constant

voortplanting: vul in door middel van …………………………… ……………………………
eieren of ontwikkeling in een 
baarmoeder …………………………… ……………………………
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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 VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen 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 procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten 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.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
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, 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 antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel;
3.4 indien 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 berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders
is aangegeven;

000015 CV16 2 Lees verder
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de opgave aanzienlijk vereenvoudigd wordt en tenzij in het antwoordmodel
anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Het juiste antwoord op een gesloten vraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een gesloten vraag wordt het in het
antwoordmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord
worden geen scorepunten toegekend.
Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. 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 (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden 2 punten toegekend.

���� Een gewricht

1 � A

2 � C

���� De borstkas

3 � B

4 � A

000015 CV16 3 Lees verder
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���� Emulgeren

5 � B

���� Maagdarmkanker

6 � B

7 � B

Maximumscore 1
8 �� Uit de verklaring moet blijken dat bij veel peristaltiek het voedsel snel vervoerd wordt

(en stoffen daardoor niet lang op één plaats kunnen inwerken) / stoffen sneller vermengd
worden.

Opmerking
Als in het antwoord staat dat het weefsel geactiveerd wordt: 1 punt.

Maximumscore 2
9 �� • een appel

• een sinaasappel

���� Bloedplaatjes

10 � A

11 � C

���� Het hart

12 � C

13 � C

14 � E

���� Bouw van een oog

Maximumscore 4
15 �� 1 harde oogvlies/oogrok

2 iris/regenboogvlies
3 pupil
4 kleiner

Antwoorden Deel-
scores

000015 CV16 4 Lees verder
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���� Amoeben en bacteriën vergeleken

Maximumscore 2
16 �� Voorbeelden van juiste kenmerken zijn:

per juist ingevulde regel in de tabel

Opmerking
Als de tabel niet op de juiste manier is ingevuld, maar op een andere manier een juist
verschil is aangegeven: per juist verschil 1 punt.

���� De bestrijding van malaria

17 � C

Maximumscore 4
18 �� Een voorbeeld van een juist getekend diagram is:

• bij de horizontale as staat: uren van de dag / bij de verticale as staat: lichaamstemperatuur
in graden Celsius

• getallen bij de assen en de assen voor meer dan de helft benut
• de gegevens uit de tabel zijn op de juiste manier uitgezet in punten
• de punten zijn met een lijn verbonden

Maximumscore 1
19 �� 10(,4) uur 

Opmerking
Wanneer de kandidaat uit een fout diagram op de juiste manier het antwoord heeft
afgelezen: 1 punt.

00.00 04.00 08.00 12.00 16.00 20.00 24.00

41

40

39

38

37

36

uren van de dag

lichaams-
temperatuur

(˚C)

Antwoorden Deel-
scores
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���� Jongens/meisjes

Maximumscore 2
20 �� • meer meisjes

• Uit het antwoord moet blijken dat bij een bevruchting met een spermacel met een 
X-chromosoom een meisje wordt geboren

Maximumscore 2
21 �� Een voorbeeld van een juiste tekening is:

• een lijn vanuit de vagina, door de baarmoeder
• tot in de eileider, maar niet tot in de eierstok

Opmerking
Een op zich juiste lijn tot in eierstok: maximaal 1 punt.

���� Runderen

22 � C

���� Bruinvissen

Maximumscore 3 
23 �� Een juist ingevulde tabel is:

per juist verschil

���� Kanaries

24 � C

���� Kikkers

25 � A

26 � B

Antwoorden Deel-
scores
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���� Zaad zonder bevruchting

27 � C

Maximumscore 1
28 �� Uit het antwoord moet blijken dat bij deze manier van zaadvorming alle nakomelingen

genetisch identiek zijn.

���� Een huidmondje

29 � B

���� De pestvogel

Maximumscore 1
30 �� Uit het antwoord moet blijken dat er in november weinig insecten zijn.

31 � D

Maximumscore 1
32 �� Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

• verspreiden van de zaden
• versnellen van de kieming

Maximumscore 1
33 �� Uit het antwoord moet blijken dat het dier zo meer opvalt voor roofdieren.

���� Schimmels tegen insecten

Maximumscore 2
34 �� • biologische

• Uit het antwoord moet blijken dat de bestrijding plaatsvindt met een ander organisme /
natuurlijke vijand

35 � D

���� De korenwolf

Maximumscore 2
36 �� tarweplant, vos, hermelijn, buizerd

Indien alleen drie van deze factoren genoemd

Opmerking
Voor elke abiotische factor: 1 punt aftrekken.
Voor het noemen van korenwolf: geen aftrekpunten.

Maximumscore 1
37 �� Voorbeelden van een juiste voedselketen zijn:

• tarweplant → korenwolf → buizerd
• tarweplant → korenwolf → hermelijn
• tarweplant → korenwolf → vos

38 � C

Antwoorden Deel-
scores
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���� Maïs

Maximumscore 1
39 �� Uit het antwoord moet blijken dat de wortels van de planten in de bovenste 25 cm van de

bodem zitten.

Maximumscore 2
40 �� Voorbeelden van juiste manieren zijn:

• planten nemen de mineralen op
• de mineralen spoelen uit

per juiste manier

41 � A

42 � C

Maximumscore 3
43 �� De volgende argumenten voor de keuze ’Allegro’:

• Het kan begin mei gezaaid worden
• Het heeft de hoogste weerstand tegen stengelrot
• Het heeft de hoogste weerstand tegen de kou

Opmerking
Als een kandidaat een ander ras heeft genoemd, dan moeten de drie argumenten op de
juistheid bij het genoemde ras worden beoordeeld.

44 � D

Maximumscore 1
45 �� Uit het antwoord moet blijken dat de roofvogels dieren hebben gegeten die maïskorrels

met bestrijdingsmiddelen eten.

Indien alleen accumulatie is genoemd

46 � A

Maximumscore 1
47 �� Uit de verklaring moet blijken dat de planten dan eerder afsterven / de planten minder

lang doorgroeien / er in de planten minder fotosynthese plaatsvindt.

Antwoorden Deel-
scores

1

1
1
1

0

Einde

000015 CV16 8

bic002dfcrv.qxd  11-01-00  13:38  Pagina 8

Pagina: 1310Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■

900008 15 Begin

Examen VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

19 99
Tijdvak 1

Woensdag 19 mei
13.30–15.30 uur

B
io

lo
g

ie

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg
of berekening gevraagd wordt, worden aan
het antwoord meestal geen punten toegekend
als deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 48 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een boekje met informatie.
Voor de uitwerking van vraag 26 is een bijlage
toegevoegd.
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Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen.

■■■■ Oor
Afbeelding 1 geeft een gedeelte van het hoofd van een mens weer.

afbeelding 1

Iemand praat tegen je. Daardoor gaan bepaalde delen in je gehoororgaan trillen. Door
deze trillingen hoor je wat er wordt gezegd.

2p 1 ■■ Welke zijn in afbeelding 1 de nummers van deze trillende delen?

■■■■ Bursitis
Bij bursitis heeft iemand last van een afbeelding 2

pijnlijke slijmbeurs. Een slijmbeurs is een
zakje dat als stootkussen dient op plaatsen
waar bot stevig tegen spieren of pezen kan
drukken. Bursitis ontstaat meestal ten
gevolge van overbelasting van een
slijmbeurs, bijvoorbeeld door zwaar werk of
door zware sport.
Vroeger kwam bij veel werksters bursitis
voor als gevolg van werken op de knieën.
(Zie afbeelding 2).

In afbeelding 3 is een doorsnede van een afbeelding 3

knie weergegeven. Drie slijmbeurzen zijn
genummerd. Een werkster zoals in
afbeelding 2 afgebeeld, leunt vaak voorover
bij het schrobben. De punt van de knie
wordt daarbij zwaar belast.

2p 2 ■ Bij welke van de genummerde slijmbeurzen
is bij de werkster in de afgebeelde situatie
de kans op bursitis het grootst? 

A bij slijmbeurs 1
B bij slijmbeurs 2
C bij slijmbeurs 3

2p 3 ■■ Wat is de naam van het bot P in
afbeelding 3? En wat de naam van bot R?
Schrijf het zo op je antwoordblad:
bot P …………
bot R …………

In afbeelding 3 zijn twee delen aangeduid met Q.
2p 4 ■ Uit welk type weefsel bestaan deze delen Q vooral?

A uit beenweefsel
B uit kraakbeenweefsel
C uit peesweefsel
D uit spierweefsel

12 3

5

4
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■■■■ Alcohol in het bloed
Als iemand bier drinkt, wordt alcohol in afbeelding 4

het bloed opgenomen. Via bloed (zie
afbeelding 4) komt de alcohol in de
hersenen terecht en werkt daar als een
verdovend middel. De bewegingen worden
dan minder gecoördineerd. Als iemand in
korte tijd te veel drinkt, kan hij zelfs
bewusteloos raken.

Een alcoholmolecuul is via de wand van de
maag in het bloed opgenomen. Dit
molecuul wordt met het bloed langs de
kortste weg naar de hersenen vervoerd.

2p 5 ■ Komt dit molecuul dan door het hart? Zo
ja, hoe vaak?

A nee
B ja, éénmaal
C ja, tweemaal
D ja, driemaal

In de tekst staat dat bewegingen minder
gecoördineerd worden.

2p 6 ■ Welk deel van het zenuwstelsel wordt op
grond van dit gegeven zeker door de
alcohol beïnvloed?

A de grote hersenen
B de hersenstam
C de kleine hersenen
D het ruggenmerg

Iemand is bewusteloos geraakt nadat hij veel bier in korte tijd heeft gedronken. Hij wordt
naar de eerste hulp van een ziekenhuis gebracht. Daar wordt zijn maag meteen
leeggepompt.

2p 7 ■ Gaan er tijdens de bewusteloosheid impulsen naar de ademhalingsspieren? Verandert het
alcoholgehalte in zijn bloed gedurende de eerste drie uren in het ziekenhuis?

Tijdens de bewusteloosheid Het alcoholgehalte verandert
gaan impulsen naar gedurende de drie uur in het
de ademhalingsspieren. ziekenhuis.

A ja Ja, het wordt lager.
B ja Nee, het verandert niet.
C nee Ja, het wordt lager.
D nee Nee, het verandert niet.

■■■■ Ziekteverwekkers in donorbloed
Bij een bloedtransfusie probeert men te voorkomen dat ziekten aan patiënten worden
overgedragen. Bloed van donoren wordt daarom onderzocht. Als er ziekteverwekkers in
het bloed aanwezig zijn, kan men ze meestal opsporen. Uiteraard kan men
ziekteverwekkers die niet met bloed worden verspreid, zo niet opsporen.

2p 8 ■ Is het zinvol donorbloed op de veroorzaker van aids te onderzoeken? En is het zinvol
donorbloed op de veroorzaker van hepatitis te onderzoeken?

A op geen van beide
B alleen op de veroorzaker van aids
C alleen op de veroorzaker van hepatitis
D zowel op de veroorzaker van aids als op de veroorzaker van hepatitis

900008 15 3 Lees verder
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■■■■ De nieren
In een nier wordt bloed gezuiverd. Afvalstoffen zoals ureum komen dan in de urine terecht.

afbeelding 5

In afbeelding 5 zijn organen van een mens schematisch weergegeven. Van een nier is een
doorsnede vergroot weergegeven.

2p 9 ■ Bevindt zich bloed in een nier in het gedeelte aangeduid met 1? En in het gedeelte
aangeduid met 2?

A in geen van beide gedeelten
B alleen in gedeelte 1
C alleen in gedeelte 2
D zowel in gedeelte 1 als in gedeelte 2

2p 10 ■ Heeft meer zweten invloed op de hoeveelheid urine die je produceert? Zo ja, wordt de
hoeveelheid urine daardoor minder of meer?

A nee, zweten heeft geen invloed
B ja, de hoeveelheid urine wordt minder
C ja, de hoeveelheid urine wordt meer

2p 11 ■ In welk van volgende bloedvaten bevat het bloed de minste ureum per ml?
A in de aorta
B in de nierader
C in de nierslagader

■■■■ Sluitspier
Bij sommige mensen werkt de sluitspier van de anus niet goed meer. Deze mensen hebben
problemen met het ophouden van hun ontlasting. Door een operatie kan een nieuwe
sluitspier worden gemaakt. Men maakt dan een spiertje uit een bil aan een kant los en legt
dat spiertje in een lus om de darmuitgang.
Er worden elektroden in het spiertje aangebracht en verbonden met een apparaatje
(pacemaker). De pacemaker kan via de elektroden impulsen afgeven aan het spiertje. De
patiënt kan de pacemaker zelf aan- en uitzetten.

Een patiënt bij wie de sluitspier niet meer werkte, heeft zo’n nieuwe sluitspier gekregen.
2p 12 ■■ Moet de patiënt de pacemaker inschakelen of uitschakelen als hij op het toilet zijn

ontlasting kwijt wil? Leg je antwoord uit.

De patiënt krijgt het advies vlak na de operatie nog niet veel vezelrijk voedsel zoals
volkorenbrood en zilvervliesrijst te eten.

1p 13 ■■ Geef een reden voor dit advies.

900008 15 4 Lees verder
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■■■■ Zwanen
Bepaalde zwanen (zie afbeelding 6) maken soms lange trekvluchten. Om voldoende
energie te hebben tijdens het vliegen bouwen zij een vetreserve op. Het vet kan tijdens het
vliegen verbrand worden. Men heeft lang gedacht dat de vetreserve voldoende zou zijn
voor de gehele trekvlucht. Die veronderstelling blijkt niet te kloppen. Zwanen hebben
daarvoor een te kleine vetvoorraad. Zij verbranden bij een lange vlucht niet alleen vet,
maar ook een deel van het spierweefsel.

afbeelding 6

Een grote vetreserve is een nadeel bij een lange vlucht.
1p 14 ■■ Noem dit nadeel.

Bij zwanen zijn bepaalde spieren meer ontwikkeld dan andere spieren. Deze grote spieren
verbruiken veel brandstof.

1p 15 ■■ Waarvoor gebruikt een zwaan deze grote spieren vooral?

Bij het vliegen ontstaat veel water in een zwaan.
1p 16 ■■ Wat is de naam van het proces waarbij dit water ontstaat?

De lichaamsbouw van zwanen is geschikt voor verblijf op het water en in de lucht. Zij eten
vooral plantaardig voedsel.

2p 17 ■ Welke van de onderstaande tekeningen hoort bij een zwaan?

afbeelding 7

A tekening 1
B tekening 2
C tekening 3
D tekening 4

900008 15 5 Lees verder
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■■■■ Kloneren
Men wil van een koe met gunstige eigenschappen veel meer nakomelingen krijgen dan op
een natuurlijke manier mogelijk is. Dat is tegenwoordig mogelijk met de methode van het
kloneren. Bij het kloneren wordt een zogenoemde superkoe bevrucht door een stier met
gunstige eigenschappen. De bevruchte eicel deelt zich. Het klompje cellen wordt uit de
superkoe gehaald en gesplitst. Wat er gebeurt bij het kloneren is schematisch weergegeven
in afbeelding 8.

afbeelding 8

2p 18 ■ Zijn de delingen bij proces X van afbeelding 8 gewone celdelingen of zijn het
reductiedelingen? Of is dit niet te zeggen op grond van de gegevens? 

A gewone celdelingen
B reductiedelingen
C dit is niet te zeggen op grond van de gegevens

900008 15 6 Lees verder
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In afbeelding 8 is weergegeven dat een cel P samensmelt met een cel Q.
2p 19 ■ Heeft een cel R een celmembraan? En is er een celwand omheen?

A alleen een celmembraan
B alleen een celwand
C zowel een celmembraan als een celwand

Een gewone lichaamscel van een koe bevat 60 chromosomen.
2p 20 ■ Hoeveel chromosomen bevat een cel R van afbeelding 8?

A 30
B 60
C 120

2p 21 ■ In welk orgaan van een draagkoe moet een klompje cellen worden ingebracht, om daar uit
te kunnen groeien tot een kalf?

A in de baarmoeder
B in een eierstok
C in een eileider
D in de vagina

2p 22 ■■ Hebben de drie kalveren die bij dit kloneren zijn ontstaan (zie afbeelding 8) allemaal
hetzelfde geslacht of kunnen ze ook een verschillend geslacht hebben? Leg je antwoord uit.

■■■■ Voortplanting bij petuniaplanten
Petunia’s worden gekweekt om ze in afbeelding 9

bloembakken of in de tuin te zetten. Zie
afbeelding 9.
Petunia’s vallen op door hun felle kleur.
Ook in het wild heeft de petuniabloem een
opvallende kleur.

2p 23 ■■ Op welke wijze wordt bij petuniaplanten in
het wild het stuifmeel verspreid? Leg je
antwoord uit.

In afbeelding 10 is een schema van een afbeelding 10

bloem van een petunia getekend.
2p 24 ■ Welk cijfer geeft de plaats aan waar de

stuifmeelkorrels ontstaan?
A cijfer 1
B cijfer 2
C cijfer 3
D cijfer 4
E cijfer 5
F cijfer 6

2p 25 ■■ Welk cijfer geeft een kroonblad aan? En in
welk deel zit een zaadbeginsel? Doe het zo
op je antwoordblad:
Kroonblad: ……
Zaadbeginsel zit in: ……
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■■■■ Etheen
Etheen heeft een grote invloed op planten.
Joke doet een proef met als onderzoeksvraag: Welke invloed heeft etheen op de
lengtegroei van de stengels van ontkiemende erwten? 
Haar proefopzet is:

• schaaltje 1: erwten 48 uur laten groeien zonder etheen (= 0 uur in etheen);
• schaaltje 2: erwten eerst 24 uur laten groeien met etheen en daarna 24 uur zonder etheen;
• schaaltje 3: erwten eerst 36 uur laten groeien met etheen en daarna 12 uur zonder etheen;
• schaaltje 4: erwten 48 uur laten groeien met etheen.

Na 48 uur meet ze de lengte van tien stengels.
In tabel 1 staan de resultaten van haar metingen.

tabel 1

3p 26 ■■ Zet op de bijlage bij vraag 26 de gemiddelde lengte van de stengels uit in een lijndiagram.
Zet ook de juiste getallen bij de assen.

De onderzoeksvraag van Joke was: ’Welke invloed heeft etheen op de lengtegroei van de
stengels van ontkiemende erwten?’

1p 27 ■■ Welke conclusie hoort op grond van de resultaten bij deze onderzoeksvraag?

900008 15 8 Lees verder

uren dat de erwten in etheen groeien

0 uur 24 uur 36 uur 48 uur

lengte 8,3 7,0 4,2 1,5
van de tien 9,5 8,0 4,7 1,5
stengels 9,0 7,0 4,6 2,0
van de 8,0 7,0 3,8 0,8
kiemplanten 8,5 9,0 5,4 1,8
(in cm) 9,0 8,0 4,4 0,8

9,5 7,0 4,0 1,0
10,0 6,5 4,3 2,0

9,5 8,5 4,5 0,5
9,0 7,5 4,5 1,2

gemiddelde lengte 9,0 7,6 4,4 1,3
(in cm)
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■■■■ De hommel
In afbeelding 11 zijn een hommel en een schema van een gedeelte van de hommel
weergegeven.

afbeelding 11

Twee delen zijn met P aangeduid. De beide delen hebben dezelfde functie.
1p 28 ■■ Wat is de naam van die delen?

■■■■ Wijn
De meeste druiven uit de Elzas in Noord-Frankrijk worden gebruikt om wijn van te
maken. Na een zomer met veel zon bevatten de druiven een grote hoeveelheid producten
van de koolstofassimilatie. Na zo’n zonnige zomer ontstaat meer alcohol dan na een zomer
met weinig zon.

2p 29 ■■ Leg in twee stappen het verband tussen veel zon in de zomer en meer alcohol uit.

■■■■ Pizza
Els en Huub doen een uitspraak over het bewaren van een pizza die zij in de winkel
hebben gekocht.
Els zegt: „Wanneer je de pizza bewaart in een diepvriezer, gaan alle bacteriën dood”.
Huub zegt: „Bij het bewaren van de pizza in een diepvriezer wordt de vermeerdering van
bacteriën méér geremd dan bij het bewaren in een koelkast”.

2p 30 ■ Wie heeft er gelijk?
A geen van beiden
B alleen Els
C alleen Huub

Op de verpakking van de pizza staan onder andere de volgende gegevens per 100 gram
pizza:

energie: 770 kJ
eiwit: 10 g
koolhydraten: 19 g
vet: 8 g
voedingsvezel: 3 g

2p 31 ■■ Bereken hoeveel gram water 100 gram van deze pizza op grond van deze gegevens
maximaal bevat.

■■■■ 100 kilometer
Men overweegt een maatregel dat auto’s op de autosnelwegen overdag niet harder mogen
rijden dan 100 km per uur.
Naast minder ongelukken op de wegen streeft men ook positieve effecten voor het milieu
na.

2p 32 ■ Welke van de volgende effecten zal met de genoemde maatregel vooral nagestreefd
worden?

A er is dan minder accumulatie van zware metalen
B er is dan minder horizonvervuiling
C er is dan minder uitstoot van gassen
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■■■■ Maatregelen tegen verzuring
In de buurt van een bos bevindt zich een grote boerderij met varkens. De mest van de
varkens werd opgeslagen in open opslagplaatsen op het erf van de boerderij. Men wilde de
hoeveelheid verzurende stoffen in de bodem van het bos beperken.

2p 33 ■ Door welke van de volgende maatregelen zal de bodem van het bos minder verzuren?
1 Door mestopslagplaatsen op de boerderij af te dekken.
2 Door het aantal varkens op de boerderij te verminderen.

A door geen van beide
B alleen door maatregel 1 
C alleen door maatregel 2 
D zowel door maatregel 1 als door maatregel 2

Een actiegroep beweert dat het aantal soorten planten in het bos bij de boerderij aan het
afnemen is. Om dat te bewijzen willen ze een onderzoek uitvoeren. Daarvoor tellen ze in
mei het aantal soorten planten in het bos.

2p 34 ■ Wanneer moet de actiegroep weer gaan tellen bij een goed onderzoek?
A in augustus van datzelfde jaar
B in oktober van datzelfde jaar
C in mei een of twee jaar later
D in augustus een of twee jaar later
E in oktober een of twee jaar later

■■■■ Schimmels
Een hondendrol bevat voedselresten. Deze resten zijn weer voedsel voor talloze bacteriën
en schimmels. Ze verbruiken de nog bruikbare stoffen in de drollen. Dat verbruiken gaat
in een vochtige zomer sneller dan in een droge zomer of in de winter.
Sporen zijn cellen die zorgen voor de voortplanting van schimmels. Sommige sporen
ontwikkelen pas tot complete schimmels als ze in het verteringskanaal van een dier
geweest zijn. In het verteringskanaal wordt het begin van de ontwikkeling gestimuleerd
door veel zuur en door een hoge temperatuur. Uiteindelijk worden de sporen complete
schimmels in een verse drol.

2p 35 ■■ Noem twee abiotische factoren die volgens de tekst van invloed zijn op de ontwikkeling
van de schimmels uit de sporen.

De hoeveelheid poep van een hond is mede afhankelijk van het soort voedsel dat de hond
krijgt. In modern hondenvoer is vaak plantaardig voedsel verwerkt. Van een kilo
plantaardig voedsel blijft na vertering meer poep over dan van een kilo dierlijk voedsel.

1p 36 ■■ Geef een oorzaak voor dit verschil.

Men deed in een zomer een onderzoek naar de invloed van de hoeveelheid regen op de
aanwezigheid van schimmels op hondendrollen. In het verslag stond: „Regen bevordert
het ontstaan van schimmels op hondendrollen.”

2p 37 ■ Is deze zin in het verslag op te vatten als een conclusie, als een methode van onderzoek of
als een werkplan bij het onderzoek?

A als een conclusie
B als een methode van onderzoek
C als een werkplan

Schimmels gebruiken enzymen bij de vertering van een hondendrol. In de winter wordt
een hondendrol op straat minder snel verteerd dan in de zomer.

2p 38 ■ Waardoor is dat verschil hier vooral te verklaren?
1 doordat de activiteit van enzymen afhangt van de temperatuur
2 doordat hun activiteit afhangt van de zuurgraad

A door geen van beide
B vooral doordat de activiteit afhangt van de temperatuur
C vooral doordat de activiteit afhangt van de zuurgraad
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Bij de afbraak van drollen door bacteriën en schimmels komen stoffen vrij, die door
planten kunnen worden opgenomen.

2p 39 ■ Is koolstofdioxide een van deze stoffen? En horen mineralen tot die stoffen?
A geen van beide
B alleen koolstofdioxide
C alleen mineralen
D zowel koolstofdioxide als mineralen

■■■■ Zo bouw je een composthoop op
Een goede composthoop krijg je niet door zomaar wat afval op een hoop te gooien. In
afbeelding 12 is de opbouw van een goede composthoop weergegeven.

afbeelding 12

Over het nut van een laag takken onderin een composthoop worden twee beweringen
gedaan:
1 Daardoor krijgen de reducenten in de composthoop gemakkelijker zuurstof.
2 Vooral de takken leveren de voor de reducenten noodzakelijke voedingsstoffen.

2p 40 ■ Welke van deze beweringen is juist?
A geen van beide beweringen
B alleen bewering 1
C alleen bewering 2
D zowel bewering 1 als bewering 2

Bij een onderzoek werd de totale biomassa bepaald van al het plantenmateriaal dat op een
bepaalde composthoop werd gegooid. Na het composteren werd de biomassa van de
ontstane compost bepaald. De biomassa vóór en ná het composteren werd vergeleken.

2p 41 ■ Is ná het composteren de totale biomassa kleiner, gelijk of groter?
A kleiner
B gelijk
C groter

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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■■■■ Waterorganismen

Bekijk eerst het boekje met informatie over waterorganismen. Je kunt deze informatie
gebruiken bij het beantwoorden van de vragen 42 tot en met 48.

In informatie 1 is een kringloop schematisch afgebeeld.
2p 42 ■ Zijn in deze kringloop consumenten weergegeven? En producenten? En reducenten?

A alleen consumenten
B alleen consumenten en producenten
C alleen consumenten en reducenten
D alleen producenten en reducenten
E zowel consumenten, als producenten, als reducenten

De aanwezigheid van waterplanten in het water is goed voor vissen.
In de informatie worden verschillende voorbeelden genoemd waaruit dat blijkt.

2p 43 ■■ Geef twee van die voorbeelden. Geef bij elk voorbeeld het nummer van de informatie
waar het voorbeeld uit komt.

Met behulp van de kringloop uit informatie 1 kun je verschillende voedselketens opschrijven.
2p 44 ■■ Noteer twee van deze voedselketens met elk vier soorten organismen uit deze kringloop.

In informatie 5 zijn tien organen van een baars genoemd.
2p 45 ■■ Welke van deze organen komen wel voor bij een baars, maar niet bij een mens?

In informatie 6 is het schema van de bloedsomloop van een vis weergegeven. Twee
plaatsen zijn aangeduid met de letters P en Q.

2p 46 ■ Welk van de schema’s van afbeelding 13 geeft de stroomrichting van het bloed juist weer?

afbeelding 13

A schema A
B schema B
C schema C
D schema D

In informatie 3 en 4 staan plaatjes van snoeken die verschillen in leeftijd.
2p 47 ■ Verandert het fenotype van een snoek tijdens zijn leven? En zijn genotype?

A geen van beide 
B alleen het fenotype
C alleen het genotype
D zowel het fenotype als het genotype

Blankvoorns eten meer soorten dieren dan afbeelding 14

er afgebeeld staan in informatie 1. Zo’n
diersoort is weergegeven in afbeelding 14.

2p 48 ■■ Breng deze diersoort op naam met behulp
van de determineertabel uit het boekje met
informatie. Noteer de naam van de
diersoort en de nummers van elke stap die
je bij het determineren maakt.

K B

P

Q

schema A

K B

P

Q

schema B

K B

P

Q

schema C

K B

P

Q

schema D
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■■■■ Waterorganismen

informatie 1 Een kringloop in het water

De organismen in de afbeelding zijn niet op dezelfde schaal getekend.

snoek

blankvoorn

water-
pest

wormen

water-
vlo

algen

voedingszouten
(bijvoorbeeld nitraat)

dood organisme

bacteriën

Legenda:
is voedsel voor
geeft zouten af (levend/dood)
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informatie 2 Visseneieren
Als visseneieren op de bodem van een
vijver terechtkomen, raken ze spoedig met
modder en vuil overdekt. Dan krijgen ze
gebrek aan zuurstof of ze beschimmelen en
gaan dood. Veel vissen leggen hun eieren
op waterplanten. Doordat veel eieren
kleverig zijn, blijven ze aan de planten
plakken.

informatie 3 Snoek
Snoeken zijn roofvissen die vooral in helder water voorkomen; daar kunnen ze hun prooi,
de kleinere vissen, goed zien. De snoek verbergt zich bij de jacht tussen de waterplanten.
Als hij een prooi ziet, schiet de snoek tevoorschijn.
Doordat kleine snoeken zich verbergen tussen de waterplanten, worden zij niet zo snel
door grotere roofvissen ontdekt.
Veel meren en plassen zijn tegenwoordig erg troebel. Daardoor groeien er weinig
waterplanten. In zulk water komen weinig snoeken voor.

informatie 4 Snoekenlarven
Van veel vissoorten kunnen de pasgeboren
larven nog niet zwemmen. Die larven
hangen tijdens hun eerste levensdagen aan
waterplanten. Met een kleverig plekje aan
hun kop hechten ze zich vast aan de
planten.

informatie 5 Inwendige organen van een baars
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informatie 6 Schema van de bloedsomloop van een vis
De bloedsomloop en het hart van een vis werken op een manier die vergelijkbaar is met
die bij een mens.
De bouw is anders onder andere doordat een vis kieuwen heeft en een mens longen.
Een vis heeft een hart met één kamer en één boezem.

informatie 7 Determineertabel voor enkele kleine waterdieren

1 a Het dier is een paar mm groot .................................................................................................................... 2
b Het dier is groter dan een paar mm .......................................................................................................... 3

2 a Het dier heeft een staartje ................................................................................................... eenoogkreeftje
b Het dier heeft geen staartje ........................................................................................................... watervlo

3 a Het dier lijkt op een klein bolletje .............................................................................................. watermijt
b Het dier lijkt niet op een klein bolletje ..................................................................................................... 4

4 a Het dier heeft echte poten van meer dan 2 mm lang .............................................................................. 5
b Het dier heeft geen echte poten ................................................................................................................ 8

5 a Het dier heeft een huisje van takjes, blaadjes of zandkorreltjes .......................................... kokerjuffer
b Het dier heeft geen huisje van takjes, blaadjes of zandkorreltjes .......................................................... 6

6 a Het dier heeft vier poten .......................................................................................................... salamander
b Het dier heeft geen vier poten ................................................................................................................... 7

7 a Het dier heeft zes poten ........................................................................................................... libellenlarve
b Het dier heeft acht poten ............................................................................................................. waterspin

8 a Het dier heeft een staart langer dan het lichaam zelf .................................................... rattenstaartlarve
b Het dier heeft een kortere staart dan het lichaam zelf of het heeft geen staart .................................. 9

9 a Het dier heeft een geschubde huid en vinnen ............................................................................... grondel
b Het dier heeft geen geschubde huid en vinnen ..................................................................................... 10

10 a Het dier heeft een schelp .......................................................................................................................... 11
b Het dier heeft geen schelp ........................................................................................................................ 13

11 a De schelp is gedraaid ................................................................................................................................ 12
b De schelp is niet gedraaid ................................................................................................. zoetwatermossel

12 a De schelp is plat .................................................................................................................... posthoornslak
b De schelp is niet plat ....................................................................................................................... poelslak

13 a Het dier heeft een dik rond lichaam ......................................................................................... kikkervisje
b Het dier heeft een langwerpig lichaam ................................................................................................... 14

14 a Het dier is glad ........................................................................................................................... bloedzuiger
b Het dier heeft haren op het lichaam ..................................................................................... muggenlarve

kop met
kieuwen orgaan

K B

P

Q

orgaan

Einde
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Inzenden scores
Uiterlijk 27 mei de scores van de
alfabetisch eerste drie kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar het Cito zenden.
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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 VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen 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 procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten 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.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is.

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 antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel;
3.4 indien 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 berekening ontbreekt dan
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is
aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
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3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de opgave aanzienlijk vereenvoudigd wordt en tenzij in het antwoordmodel
anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Het juiste antwoord op een gesloten vraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een gesloten vraag wordt het in het
antwoordmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord
worden geen scorepunten toegekend.
Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

9 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal scorepunten te
delen door het getal 10.

■■■■ 3 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden 2 punten toegekend.

Maximumscore 2
1 ■■ • het juiste antwoord: 1, 2, 3 en 5

• indien als antwoord 1, 2, 3, 4 en 5
• indien een nummer niet genoemd in een overigens juist antwoord
• indien een onjuist nummer genoemd én een juist nummer niet genoemd of twee nummers

niet genoemd

2 ■ B

Maximumscore 2
3 ■■ • bot P: knieschijf

• bot R: scheenbeen

4 ■ B

5 ■ C

6 ■ C

7 ■ A
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8 ■ D

9 ■ B

10 ■ B

11 ■ B

Maximumscore 2
12 ■■ Antwoordmogelijkheid 1:

• het spiertje moet zich ontspannen (want de opening moet groter worden)
• dus uitschakelen

of
Antwoordmogelijkheid 2:

• de opening moet groter worden
• (het spiertje moet) dus uitgeschakeld worden

Maximumscore 1
13 ■■ Uit het antwoord moet blijken:

Bij vezelrijke voeding blijft een grotere hoeveelheid (onverteerbare) restanten over dan
bij vezelarme voeding.
of
Vezels stimuleren de peristaltiek teveel.

Maximumscore 1
14 ■■ Uit het antwoord moet blijken dat een zwaan daardoor zwaar is of dat het vliegen

daardoor veel energie kost.

Maximumscore 1
15 ■■ voor het vliegen/de voortbeweging

Maximumscore 1
16 ■■ verbranding/dissimilatie 

17 ■ D

18 ■ A

19 ■ A

20 ■ B

21 ■ A

Maximumscore 2
22 ■■ • hetzelfde geslacht

• Uit de uitleg moet blijken dat de kalfjes zijn ontstaan (door gewone delingen) uit één en
dezelfde bevruchte eicel/embryo

Maximumscore 2
23 ■■ • door insecten

• De kern van de uitleg moet zijn dat de felle kleur insecten lokt

24 ■ B
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Maximumscore 2
25 ■■ Kroonblad: 1

Zaadbeginsel zit in: 4

Maximumscore 3
26 ■■ Een voorbeeld van een juist diagram:

• De waarden op de X-as zijn juist aangegeven, de afstand tussen 0 en 24 is gelijk aan de
afstand tussen 24 en 48

• De waarden in het lijndiagram zijn in overeenstemming met de waarden in de tabel
• De punten zijn onderling met een lijn verbonden of de best passende kromme tussen de

punten is getekend

Maximumscore 1
27 ■■ Etheen remt de lengtegroei (van de stengels van de ontkiemende erwten).

Opmerking
Een voorbeeld van een fout antwoord is de (letterlijke) herhaling van de gegeven resultaten
zoals bij: „Zonder etheen worden de planten 9,0 cm lang en met 48 uur etheen 1,3 cm.”

Maximumscore 1
28 ■■ tracheeën

Maximumscore 2
29 ■■ Uit het antwoord moet blijken:

• Alcohol ontstaat bij gisting van koolhydraten/suikers
• De druiven hebben een grotere hoeveelheid koolhydraten/suikers na meer zon

of 
Bij veel zon is er meer fotosynthese

Opmerking
Aan het antwoord „Meer koolhydraten vormen bij gisting meer alcohol.” de maximumscore
toekennen.

30 ■ C

Maximumscore 2
31 ■■ Een voorbeeld van een juist antwoord is:

10 g + 19 g + 8 g + 3 g = 40 g andere stoffen dan water. Dus 60 g water in de pizza.

• voor het beschrijven van een volledig juiste berekening
• indien in een overigens juist antwoord alleen één fout in de keuze van de getallen of één

rekenfout
• indien alleen 60 g opgeschreven 

32 ■ C

0

5

10

483624120
verblijftijd in etheen (uren)

gemiddelde
stengellengte

(cm)
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33 ■ D

34 ■ C

Maximumscore 2
35 ■■ Twee van de volgende:

• temperatuur
• zuur(graad)
• vochtigheid

Maximumscore 1
36 ■■ Uit het antwoord moet blijken dat plantaardig voedsel

een grotere hoeveelheid onverteerbare delen bevat dan dierlijk voedsel
of
celwanden/vezels bevat die moeilijker te verteren zijn.

37 ■ A

38 ■ B

39 ■ D

40 ■ B

41 ■ A

42 ■ E

Maximumscore 2
43 ■■ Juiste voorbeelden zijn:

• als voedsel, uit informatie 1
• als schuilplaats, uit informatie 3/4
• als afzetplaats van eieren, uit informatie 2

per juist voorbeeld met het daarbij horende nummer van de informatie

Indien wel twee voorbeelden zijn genoemd maar geen nummers van de informatie
Indien een voorbeeld is genoemd dat niet uit de tekst afkomstig is voor dat voorbeeld

Maximumscore 2
44 ■■ • alg(en) → watervlo → blankvoorn → snoek

• alg(en) → wormen → blankvoorn → snoek

Indien als antwoord is gegeven: waterpest → blankvoorn → snoek

Opmerking
Voor het ontbreken van een pijl tussen de schakels of voor een pijl in de verkeerde richting
voor beide overigens juiste voedselketens samen maximaal een punt aftrekken.

Maximumscore 2
45 ■■ • zwemblaas/orgaan 4

• kieuw/orgaan 10

Opmerking
Wanneer andere organen worden genoemd voor elk orgaan een punt aftrekken.

46 ■ D

Antwoorden Deel-
scores
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47 ■ B

Maximumscore 2
48 ■■ • het volledig juiste antwoord: 1–3–4–8–9–10–13–14: muggenlarve

• indien alleen de eerste helft van de determinatie juist vermeld: (1)–3–4–8 en voor het
overige is het antwoord onjuist of weggelaten 

• indien alleen de naam muggenlarve genoemd

Opmerking
Voorbeelden van (deels) onjuiste antwoorden met een bijbehorende score:
Antwoord: „1–2–3–4–5– 6–7–8–9–10–11–12–13–14 muggenlarve”. In dit geval geen
punten toekennen.
Antwoord: „1–3–4–8–9–grondel”. In dit geval 1 punt toekennen.

Antwoorden Deel-
scores

2

1
1

Einde
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