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Inzenden scores
Uiterlijk 2 juni de scores van de alfabetisch
eerste vijf 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. 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, 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 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.

5 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.

6 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

���� Migratie en Vervoer

Maximumscore 2
1 �� Uit het antwoord moet blijken dat in de centrale stad (Amsterdam) het percentage 

75-plussers afneemt, terwijl dit percentage in de suburbane gemeenten juist toeneemt.

Maximumscore 4
2 �� Het antwoord dient de volgende twee demografische kenmerken te bevatten:

• De buitenlandse migranten behoren vooral tot de jongere leeftijdsgroepen
• De buitenlandse migranten hebben hogere vruchtbaarheidscijfers

Maximumscore 2
3 �� Het antwoord dient de volgende twee elementen te bevatten:

• In het verleden trokken vooral jonge gezinnen uit Amsterdam naar de omliggende
gemeenten

• Een groot deel van deze groep bestond uit ouders en kinderen. Onder de ouders binnen
deze groep treedt nu vergrijzing op

Maximumscore 2
4 �� cirkelmigratie/seizoensmigratie of een omschrijving ervan waarin het tijdelijke karakter

tot uitdrukking komt

Maximumscore 2
5 �� Uit het antwoord moet blijken dat het traditionele rolpatroon overheerst. (De vrouwen

zorgen voor het huishouden en de kinderen en de mannen verdienen tijdelijk de kost
elders.)
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Maximumscore 2
6 �� Voorbeelden van een juiste reden zijn:

• Er zijn te weinig bestaansmiddelen/huisvestingsmogelijkheden in Lima.
• De groei van Lima gaat ten koste van andere delen van Peru.

Maximumscore 2
7 �� Er zullen tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt.

Maximumscore 2
8 �� Uit het antwoord moet blijken dat Nederland:

• een jongere bevolking heeft
• die veel later dan in Duitsland zal gaan vergrijzen (en afnemen)

Maximumscore 4
9 �� Voorbeelden van juiste gegevens zijn:

• gegevens over het aantal gereden kilometers (per vervoermiddel)
• gegevens over het openbaar vervoer (bijvoorbeeld: aantal reizigerskilometers)
• gegevens over het gebruik van andere vervoermiddelen

per juist gegeven

Maximumscore 2 
10 �� Een voorbeeld van een juist argument is:

Het omzeilen van het dichtslibbende Europese wegennet.

Maximumscore 2
11 �� Voorbeelden van juiste vestigingsplaatsfactoren zijn:

• aan/nabij de Waal
• vlakbij autowegen (A15-A50-A52/A325)

per juiste vestigingsplaatsfactor 

Maximumscore 2
12 �� Uit het antwoord moet blijken dat op dit punt:

• veel goederen wisselen van transportmiddel
• en dus is het goedkoper om ze op dit punt te bewerken

Maximumscore 4
13 �� A: Een voorbeeld van een juiste ontwikkeling is:

Productieprocessen zijn steeds meer gebaseerd op het ’just in time’ principe
B: De kern van een juiste verklaring is:
Als gevolg van deze ontwikkeling houdt een bedrijf geen voorraden meer aan

Maximumscore 3
14 �� • Uit het antwoord moet blijken dat door het RegioNet autogebruikers meer gebruik gaan

maken van openbaar vervoer
• zodat er op de autowegen in dat deel van Nederland meer ruimte is voor internationaal

vrachtvervoer/zakelijk verkeer

Antwoorden Deel-
scores
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���� Het Nederlandse landschap – natuurlijke en menselijke factoren (toegepast op het
duinlandschap en het Krijt/lösslandschap)

Maximumscore 2
15 �� Uit het antwoord moet blijken dat Akersloot op een strandwal / op oude duinen ligt.

Maximumscore 3
16 �� Voorbeelden van juiste redenen zijn:

• minder kans op overstromingen
• aanwezigheid van drinkwater in de ondergrond
• aanwezigheid van een bodem met een goed draagvermogen voor bewoning
• mogelijkheid om land te ontginnen voor de akkerbouw 

per juiste reden

Maximumscore 1
17 �� door afgraving

Maximumscore 1
18 �� geestgrond

Maximumscore 2
19 �� De duinen zijn daar niet breed genoeg voor.

Maximumscore 3
20 �� Voorbeelden van juiste maatregelen zijn:

• afplaggen van de duinvalleien
• verminderen van het vastleggen van de duinen door helmaanplant
• kappen van naaldbos
• maken van doorbraken in de zeereep

per juiste maatregel 

Maximumscore 1
21 �� vaaggrond

Maximumscore 2
22 �� Uit het antwoord moet blijken dat door uitgraving kalkrijker zand beschikbaar kwam.

Maximumscore 1
23 �� bodemerosie

Maximumscore 2
24 �� Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• Er is dwars op de hoogtelijnen geploegd.
• Er groeit een niet-bodembedekkend gewas (maïs).

per juist argument 

Maximumscore 2
25 �� Voorbeelden van juiste maatregelen zijn:

• irrigeren
• bemesten

per juiste maatregel
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Maximumscore 3
26 �� A: Op de hooggelegen delen van Zuid-Limburg komt akkerbouw voor

B: Door de kleine korrelgrootte van de löss wordt de neerslag goed in de bodem
vastgehouden

Maximumscore 3
27 �� Voorbeelden van juiste elementen zijn:

• graften
• holle wegen 
• hellingbossen
• droge dalen

per juist element 

Maximumscore 2
28 �� Uit het antwoord moet blijken dat processen van ruilverkaveling/landinrichting/

schaalvergroting tot een uniformer landschap hebben geleid.

Maximumscore 3
29 �� 1 – intensieve dagrecreatie in bosrijk gebied

2 – sterke groei plattelandskernen als gevolg van suburbanisatie
3 – grootschalige mergelwinning door de ENCI

per juist kenmerk 

���� Frankrijk

Maximumscore 3
30 �� A: Brest

C: Marignane
D: Nancy

Maximumscore 2
31 �� A: de Rhône

B: De uitleg moet betrekking hebben op deltavorming die het gevolg is van aanvoer van
slib in een zee met geringe getijverschillen, waardoor het slib sedimenteert

Maximumscore 2
32 �� Uit het antwoord moet blijken dat de ’puys’ zijn ontstaan in de buurt van een breuklijn in

de aardkorst.

Maximumscore 2
33 �� Uit het antwoord moet blijken dat als gevolg van (selectieve) erosie(processen) alleen de

in de kraterpijp gestolde lava is achtergebleven.

Maximumscore 2
34 �� het aanwijzen van métropoles d’équilibre

Maximumscore 1
35 �� verkeersproblemen

Antwoorden Deel-
scores

000008 CV18 6 Lees verder

1

2

1

1

1
1
1

1

1

akhos001dfcrv.qxd  22-12-99  14:14  Pagina 6

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



Maximumscore 2
36 �� Voorbeelden van juiste redenen zijn:

• Na sanering en nieuwbouw zijn de huur- en koopprijzen te hoog geworden voor de
oorspronkelijke bewoners.

• Veel grond heeft een andere functie gekregen.

per juiste reden 

Maximumscore 2
37 �� Uit het antwoord moet blijken dat door de relatief geringe bevolkingsgroei er in

Frankrijk tekorten ontstonden op de arbeidsmarkt.

Maximumscore 2
38 �� Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:

• toenemend gebruik van aardolie en aardgas
• invoer van goedkopere steenkool 
• makkelijk winbare lagen waren uitgeput
• steenkool als grondstof voor chemische industrie werd minder belangrijk

per juiste oorzaak

Maximumscore 2
39 �� Uit het antwoord moet blijken dat in Provence-Alpes-Côte d’Azur (als geheel) vraag is

naar hooggeschoolde arbeid, terwijl in Marseille vooral ongeschoolde/laaggeschoolde
(haven)arbeiders werkloos zijn.

Maximumscore 2 
40 �� Uit het antwoord moet blijken dat in Languedoc-Roussillon over het algemeen de

goedkopere tafelwijnen en in Rhône-Alpes de duurdere (export)wijnen worden
geproduceerd.

Maximumscore 2
41 �� Voorbeelden van juiste fysisch-geografische factoren zijn:

• aanwezigheid van löss
• gering reliëf 

per juiste factor

Antwoorden Deel-
scores
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